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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١ 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣ 
 

 
 

 و النفاق بها تذل و أهله و اإلسالم بها تعز کریمۀ دولۀ فی إلیک نرغب إنا اللّهم
تجعلنا فیها من الدعاة إلى طاعتک و القادة إلى سبیلک و ترزقنا بها کرامۀ  و أهله

نا من الحقّ فحملناه و ما قصرنا عنه فبلغناه اللّهم المم الدنیا و اآلخرة اللّهم ما عرفت
به شعثنا و اشعب به صدعنا و ارتق به فتقنا و کثر به قلتنا و أعزز به ذلتنا و أغن به 
عائلنا و اقض به عن مغرمنا و اجبر به فقرنا و سد به خلتنا و یسر به عسرنا و بیض به 

أنجز به مواعیدنا و استجب به دعوتنا و  وجوهنا و فک به أسرنا و أنجح به طلبتنا و
أعطنا به سؤلنا و بلغنا به من الدنیا و اآلخرة آمالنا و أعطنا به فوق رغبتنا یا خیر 
المسئولین و أوسع المعطین اشف به صدورنا و أذهب به غیظ قلوبنا و اهدنا به لما 

رنا به على اختلف فیه من الحق بإذنک إنک تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم و انص
اللهم إنا نشکو إلیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و . عدوك و عدونا إله الحق آمین

غیبۀ ولینا و کثرة عدونا و قلۀ عددنا و شدة الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فصل على 
محمد و آله و أعنا على ذلک بفتح منک تعجله و بضر تکشفه و نصر تعزه و سلطان حق 

  .ۀ منک تجللناها و عافیۀ منک تلبسناها برحمتک یا أرحم الراحمینتظهره و رحم
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  

  ٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 فصل يف جهل العتيق

َأ َفَمْن َيْعَلُم َأنَّام ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك اْحلَقُّ َكَمْن ُهَو  : فی قوله تعالی عن الباقر
باب االئمة الذين غرس فی االول والثانی واتباعهام انام يتذكر اولواالل) ١( َأْعمى

 .قلوهبم العلم من ولد آدم
من يقبل منكم وصيتی ويوازرنی علی امری ويقضی  انه قال النبی وعنهام

دينی وسينجز عداتی من  بعدی ويقوم مقامی واخلليفة من بعدی فی امتی يعلمهم 
ماذا يقول من تاويل القرآن ما مل يعلموا ، اعادها ثالثا فقال االول والثانی لسلامن 

َو  حممد آنفا فقام اليه امرياملومنني فضمه الی صدره وقال انت هلا يا علی فانزل اهللا

                                                        
  .۱۹:الرعد)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٥ 

ِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُع إَِلْيَك َحتَّى إِذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قاُلوا لِلَّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ما ذا قاَل 
ذيَن َطَبَع اهللاَُّ َعىل َبُعوا َأْهواَءُهمُقلُ   آنِفًا ُأولئَِك الَّ  ).١( وِهبِْم َو اتَّ

فی فتيا اجلاحظ وتفسري الثعلبی والبلخی والقشريی والطوسی والنقاش وكتاب ابن 
ابطة انه سئل العتيق عن قوله  فقال اية سامء تظلنی ام ای ارض ) ٢(فاكَِهًة َو َأب�

ا الفاكهة فاعرفها ثقلنی ام اين اذهب كيف اصنع اذا قلت فی كتاب اهللا ما ال اعلم ام
 .واما االب فاهللا اعلم 

كال واملرعی وانم فقال ان االب هو ال نياملومنريذلک اموفی رواية اهل البيت انه بلغ 
قوله فاكهة وابا اعتذار من اهللا علی خلقه فيام اعدهلم به وخلقه هلم وال لغامهم مما جييئ 

 .به انفسهم 
فيها برائی فان اصبت فمن اهللا فان اخطأت  قال النظام ثم سئل عن الكاللة فقال اقول

 .الكاللة دون الولد والوالدفمنی ومن الشيطان 
وحقوق املسلمني وقوله هنا خالف قوله هناک فكيف جيوز ان حيكم فی االموال 

 .برأی ال يدری صاحبه بعلی فيه خمطئ 
 .ومن استعظم القول بالرای ذلک الستعظام مل يقدم علی القول هذا االقدام 

 .حديث الكاللة رواه الغزالی فی املستصفی و
وملا اراد العتيق ان جيمع ما هتيأ له من القرآن رصخ مناديا فی املدينة من كان عنده شيئ 
من القرآن فلياتنا به ثم قال وال يقبل من احد شيئا اال بشاهدی عدل وهذا خمالف 

                                                        
  .۱۶: محمد)  ١
  .۳۱: عبس)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ْنُس َو اْجلِ : لقوله تعالی َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل هَذا اْلُقْرآِن ال َيْأُتوَن   نُّ َعىلُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت اْإلِ

فان كان الرجل وصاحبه جهالء هذا من ) ١(بِِمْثلِِه َو َلْو كاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظهريا
القران وضنا انه جيوز الحد من الناس ان ياتی بمثله فذلک غاية اجلهل ومن حل هذا 

سلمني فضال عن منزلة االمامة فان كانا علام ذلكک من املحل ال جيوز ان حيكم بني امل
كتاب اهللا فلم يصدقا اخبار اهللا تعالی فيه ومل يثقابحكمه فی ذلک فهو افضح وهذا 

مل حيتاجا ان يطلباه من  يلزم اهنام مل يكونا عاملني بتنزيل القران الهنام لو كانا عاملني
حماال ان يعلمه التاويل ومن مل يعلمهام كان  غريمها ببينة عادلة واذ مل يعلام التنزيل كان

جاهال باحكام الدينوحدود ما انزل اهللا علی رسوله ومن كان هبذه الصفة ال يصلح 
لكل ال يظهر علی ما  لالمامة وانام قصد جلمعه سببا لرتک قبول مصحف علی

 .ارتكباه من االستيالء 
قاع واالكتاف والعسب واللجاف احتاجا الی زيد بن ثابت حتی جيمعه من الرثم اهنام 

وهی احلجارة وصدور الرجال وفقد زيد آيات من كتاب اهللا فام وجدها اال عند 
َلَقْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعزيٌز َعَلْيِه ما َعنِتُّْم َحريٌص خزيمة بن ثابت وهی 

ْوا فَ  ْلُت َو ُهَو َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمنَني َرُؤٌف َرحيٌم َفإِْن َتَولَّ ُقْل َحْسبَِي اهللاَُّ ال إِلَه إِالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ
 .رواه البخاری والطربی .وغري ذلک) ٢(َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظيمِ 

 فقال قوم هذا ال يصلح ان يكون خليفة فی االرض وجيلس فی جملس رسول اهللا
فظ القرآن ومن مل ويتصدر بحيث ينوب مناب املعصوم من اخلطاء والزلل وال حي

                                                        
  .۸۸: االسراء)  ١
  .۱۲۹ -۱۲۸: التوبة )  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٧ 

حيفظه فاحری ان ال يعرف احلكم بتاويله وينزل به االحكام فيقول ما اعرف حتی 
 .اسأل الناس 

 .سئل من يأم الناس فقال اقرئهم بكتاب اهللا اخلرب وقد اقررتم بقول النبی
وقد اقررتم ايضا انه مل يستتم القران كله فكيف يكون فقيها وكيف يقرف بني املحكم 

به من ال يقراء التنزيل كله ومن ال يعلم التنزيل كيف يعرف التاويل ويقول فی واملتشا
 .احبهالكاللة ما قد عرفتموه وكذلک ص

 .ورووا بان عتيقا قال فی الكاللة ما اراها اال ما مل يكن ولد وال والد 
 .وفی رواية اللهم انی ال اعلم اال ان ال يكون الوالدان والولد 

 .لدنيا وال اعرف الكاللة وقال عمر اخرج من ا
 .ال ارانی افهمهام ابدا وفی رواية

رووا مجعا بال خالف عن العتيق انه قال فی وقت وفاته وددت انی سالت رسول اهللا 
عن الكاللة ما هی وعن اجلد ما له من املرياث وعن هذتا االمر ملن هو فكان ال ينازع 

 .فيه 
ه باجلهل فی الرشيعة واحكامها ومن وهذا قول جاهل باحكام الدين فلقد شهر نفس

ُكْم بِام : كان جاهال ثم حيكم بني الناس بام ال يعلمه يستحق قوله تعالی ْ َحيْ  ً َو َمْن َمل
 ) .١( َأْنَزَل اهللاَُّ َفُأولئَِك ُهُم اْلكافُِرون

                                                        
  .۴۴: المائدة)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ثم انه اقر وشهد بان االمر لغريه واهند ال حق فيه النه لو كان له فيه حق لكان قد علمه

من اهللا ومن رسوله فغصب حق غريه من االمر الدينی والدنياوّی عامدا وذلک هو 
 .الكفر بعينه

 .ثم انه كان اصم اعمی عن خرب يوم الغدير واملباهلة وتبوک وغريها
وقال بعض اهل اللغة الكاللة من الكلل وذلک ماخوذ من االكليل فتكلكل القرابة 

 .تكليال حوالی امليت فيورث منهم اقرهبم اليه 
والصحيح ان الكاللة ماخوذ من الكل من قولک فالن كّل علی فالن قوله وهو كل 
علی مواله وكلف من يقرب الی امليت بنفسه من غري ان يتقرب اليه بغريه فليس هو 

وكل من يتقرب الی امليت بغريه فهو كل علی من يتقرب به الی امليت من الكاللة 
 .فذلک هو الكاللة 

لوک عن موسی بن عيسی انه قد خطب اول ما بويع فقال ان هذا مقام وفی خصال امل
 .كالما ونزلمل نعد له كالما فسوف نعد له 

وروی ابن قتيبة انه قال انكم تكلفونی ما كان يقول به رسول اهللا عجزت عنه فان 
وانا اقول من عند نفسی فان الرسول كان ياتيه الوحی من اهللا وكان موفقا مسدودا 

من اهللا ومن رسوله وان اخطأت فمن نفسی فراؤا ذلک منه فضال ومن كان اصبت ف
يقول عن نفسه من غري كتاب وال سنة فهو اجهل اجلاهلني  وما حاجته ان يقول من 

ْطنا ِيف اْلكِتاِب ) ١( ِ اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دينَُكْم عند نفسه واهللا تعالی يقول   ْ ما َفرَّ

                                                        
  .۳: المائدة)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٩ 

ْلنا َعَلْيَك اْلكِتاَب تِْبيانًا لُِكلِّ َيشْ  وَ ) ١(ء ِمْن َيشْ  فاذا كان اهللا تعالی ). ٢(ءٍ  اَنزَّ
لم فی اكمل الدين ومل يفرط فی الكتاب والكتاب تبيان لكل شيئ فقد مجع اهللا الع

ولكن الشان فيمن يعرفه ثم انه ما يقول من نفسه اما كان . كامل الدين والكتاب املبني
فان كان من الدين فيلزم ان اهللا تعالی بعث رسوله برشيعة  من الدين او من غريه

ناقصة حتی متم العتيق بخطاء او صواب وان كان ما يقوله من غري الدين فام حاجتنا 
 .ة وكل بدعة ضاللةاليه واذا مل يكن من الدين فهو البدع

 وفی تاريخ الطربی عن سفيان عن مسعر قال ملا ولی ابوبكر قال له ابوعبيدة انا
اكفيک املال يعنی اجلزاء وقال له عمر انا اكفيک القضاء فمكث به زمانا ال ياتيه 

 .رجالن 
وقد روت العامة واخلاصة انه اراد ان يقم احلد علی رجل رشب اخلمر فقال الرجل 

يساله عن ذلک  ان رشبتها وال علم لی بتحريمها ما ربح عليه فارسل الی عيلّ 
احد بذلک فاستتبه وخل سبيله فكان الرجل  مر ثقتني من رجال يشهد فقال

 .صادقا فی مقالته فخال سبيله 
وساله اعرابی فقال انی رجل بدوی وال ادری ما جيب علی فی احلج واننی اصبت 
بيض زمام فشويته واكلته وانا حمرم فام جيب علی فقال يا اعرابی اشكلت علی 

عرفا فقالوا عليک باالصلح فدله الی عمر وكله عمر الی عبدالرمحن فلام يقضيتک 
فقال امرياملومنني عليک سل ای الغالمني شئت فقال احلسن يا اعرابی ألک ابل قال 

                                                        
  .۳۸: االنعام)  ١
  کُلِّ أُمَّةٍ شَھیداً عَلَیْھِمْ مِنْ أَنْفُسِھِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَھیداً عَلی  وَ یَوْمَ نَبْعَثُ في ۸۹: النحل)  ٢

  . لِلْمُسْلِمین  ءٍ وَ ھُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى ھؤُالءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْ



  
  
  
  
  
  

  ١٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
فارضهبن بالفحول فام فصد منها  نوقانعم قال فاعهد الی عدد ما اكلت من البيض 

فاهده الی بيت اهللا العتيق الذی حججت اليه فقال يا امرياملومنني ان من النوق 
نها ما مل يلزق فقال ان يكن من النوق السلوق واملزلق وان من البعض ما السلوب وم

يمزق قال يسمع صوت معارش الناس ان الذی فهم هذا الغالم هذه القضية هو الذی 
 .فهمها سليامن بن داوود 

وساله آخر عن رجل تزوج بامراة بكر فولدت عشية ومات الرجل فجاز مرياثه االبن 
 .واالم فلم يعرفه 

هذا رجل جلارية حبل منه فلام متخضت مات الرجل واشتهر انه ما  ال علیفق
عرف احلكم فی عقد موالی صفية عمته حيث نازعه الزبري بن العوام ورافعه الی عمر 

 .حتی عرفه الصواب وقال له عمر الزبري  احق باملرياث من اعتقه ورجع الی قوله
امی مدهش فقال له امرياملومنني اذهب فقال ان هذا ذكر انه احتلم بوجائه برجل آخر 

 .فاقمه فی الشمس وارضب ظله
 .والفتوی فی ذلک ما ذكرناه فی مناقب آل ابی طالب

نرصانيان ما الفرق بني احلب والبغض ومعدهنام واحد وما الفرق بني احلفظ  وساله
ام والنسيان ومعدهنام واحد وما الفرق بينم الرويا الصادقة والرويا الكاذبة ومعدهن

 واحد؟
ان اهللا تعالی خلق االرواح  فقال عيلّ  فاشار الی عمر فلام اساله اشار الی عيلّ 

قبل االجساد بالفی عام فاسكنها اهلواء فمهام اعرتف هناک ائتلف ههنا ومهام يتناكر 
 .هناک اختلف ههنا 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١١ 

ام مر وجعل لقبه غاشية فمهوالنسيان فقال ان اهللا تعالی خلق آدم ثم سااله عن احلفظ 
بالقلب والغاشية مفتحة حفظ وحرص فمهام مر بالقلب والغاشية منطقة مل حيفظ ومل 

 .حيرص 
ثم سااله عن الرويا الصادقة والرويا الكاذبة فقال ان اهللا تعالی خلق الروح وجعل هلا 

فيمر به بجيل من سلطانا فسلطاهنا النفس فاذا نام العبد خرج الروح بقی سلطاهنا 
من اجلن فمهام كان من  الرويا الصادقة فمن املالئكة فمهام كان من  املالئكة وجيل

اسلام علی يديه وقتال يوم صفني يف  الرويا الكاذبة فمن اجلن فلام سمعا ذلک
 .صفه

وذكر ابوعيسی الرتمذی وابن بطة العكربی وابن ماجة فی كتبهم عن قبيصة بن 
الت ابن ابنی او ابن ابنتی مات وقد ذويب انه جائت اجلدة ام االم او ام االب اليه فق

اخربت ان لی فی الكتاب حقا فقال الشيخ ما اجد لک فی الكتاب حقا وما سمعت 
ان رسول اهللا قضی لک بشيئ فاسل فقال فشهد املغرية بن شعبة ان رسول اهللا اعطاه 

 .السدس قال ومن سمع  معک قال حممد بن سلمة فاعطاها السدس 
 .غرية الزانی علی الرشعياعجبا من امام دله امل

ودخل رجل علی النبی وهو علی طعام فدعا به اليه فقال انا صائم فقال كم ولدک 
تكلمت بثالث كلامت قال واحد قال كم مالک فقال عرشة االف درهم فقال العتيق 

مفرتيات ولقد رايتک اليوم تاكل ولک ولدان وانت ذومجال يبلغ كراؤها كل سنة 
 عرشة الف درهم

الرجل رايت ظاهرا ولی باطن اكلت اليوم مع عيالی وسمعته يوقل من اكل مع  فقال
عياله فهو صائم ومات ولی ولد وسمعته يقول الن تقدم لک طفل خري لک من ان 



  
  
  
  
  
  

  ١٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ختلف مأة مثله وتصدقت بعرشة الف درهم وسمعته يقول مالک من مالک ما اكلت 

 .فافنيت، اخلرب
ی انساب االرشاف والسمعانی فی الفضايل فی التاريخ والبالذری ف وذكر الطربی

وابوعبيدة القاسم بن سالم فی االحوال عن هشام بن عروة عن ابيه قال خطب 
 .ابوبكر فقال اما بعد فانی وليت امركم ولست بخريكم 

 .وفی كالم له فان انا استقمت فاتبعونی وان زغت فقومونی 
وان هذا وفی رواية غريهم وفی رواية فانی احسنت فاعينونی وان اسات فقومونی 

كناية غريی ومل اخذمتونی بسنة نبيكم ما اطيقها ان كان ملعصوما من الشيطان وان كان 
لينزل عليها من السامء فاذاعرتف انه حمتاج الی الرعية لتقومونه ويعينوه ومن الضالل 
يرتعوه والی اهلدی يرشدوه فكيف يقدم علی الصحابة املسشهورين بالعلم فضال عن 

 .اهل البيت 
وفی تاريخ الطربی انه قال اال وان لی شيطان يعرتينی فاذا اتانی فاجتنبونی ال اوتر 

 .فی اشعاركم وايشاركم
 :ولنا

ـــد ـــد حمم ـــاس بع ـــري الن ـــولن خ   يق

 

ـــريكم ـــح خل ـــديق وي ـــوبكر الص   اب

 

ــــة ــــديقكم فــــی مقال   اكــــذبتم ص

 

  وليــــتم امــــرا ولســــت بخــــريكم
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قافل له اليس تعلم ان ابليس ينهی عن اخلري سال ابن ميثم ابا اهلذيل العالف ف
قال نعم قال فيجوز ان يامرک بالرش كله وهو ال يعرفه وينهی كلهويامركم بالرش كله 

عن اخلري كله وهو ال يعرفه قال ال فقد ثبت ان ابليس يعلم الرش كله واخلري كله فقال 
ل هل كان يعلم اخلري الذی تاتّم به بعد الرسوابواهلذيل اجل قال فاخربنی عن امامک 

 .كله والرش قال ال قال فابليس اعلم من امامک 
قال امهلنی يوما ثم ركب   وقال بعض اخللفاء  لبهلول من اخلليفة بعد رسول اهللا

قصبته وقال البرشی ملک الروم فقد اسلم فقال اخلليفة احلمد هللا قال هبلول وهيدی 
علم هذا قال ويتمنی ان جيلس فی ويعلمهم العلم ويفتی هلم قال فعن قريب كيف 

 .اخلالفة قال ال يمكن هذا قال هذا جوابک 
قال مها اثنان وعلی وعباس افضل  وساله الرشيد ابوبكر وعمر افضل ام علی 

فقال ان امرياملومنني  منهام وساله املقتفی العباسی فقال ابوبكر افضل ام علی
 .واكرم واكمل واعلم من الكلاملقتفی هو ابن عم علی وهو اقرب وانسب وافضل 

 :املوسی
  عجبـــــت ملـــــن يقـــــول انـــــا امـــــام 

 

  ومـــا عـــرف اخلطـــاء مـــن الصـــواب 

 

  اال يـــــا مـــــن ينـــــادی ذا املعـــــالی 

 

  عليــــا فــــی الفخــــار وفــــی انتســــاب

 

ـــــی  ـــــن ل ـــــبه اب ـــــت تش ـــــام ذا ان   ب

 

ـــــواب ـــــاكري اجل ـــــن من ــــــرص ع   وق

 



  
  
  
  
  
  

  ١٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــی ـــل ل ـــيه ق ـــا حتص ـــل م ـــی مث   احتص

 

  واال انــــــت اكــــــذب مــــــن رساب

 

ــــــا  ــــــن الودع م ــــــه مل ــــــق ب   ال يلي

 

  يقـــــاس بعبـــــده فـــــی كـــــل بـــــاب 

 

ـــــا ـــــا علي ـــــوس بارهي   والعطـــــی الق

 

ــــــــراب ــــــــا ت ــــــــومنني اب   امريالم

 

 
 :ابن محاد

  لـــوال قيـــام علـــی بالــــرشيعة مـــن

 

  بـــع النبـــی لعـــاد النـــاس فـــی الكفـــر 

 

ــتهم ــادی وحكم ــة اهل ــی حكم ــر ال   انظ

 

ــــر ــــت ذ ا نظ ــــرهم ان كن ــــی يكف   حت

 

  مكــم خــالفوا اهللا والطهــر النبــی وكــ

 

ــــاس مســــتطر   مــــن جــــور فــــی الن

 

  فهــات ســرية مــواليی التــی ســـطرت

 

ــــر ــــودة االث ــــة حمم ــــه فعل ــــم ل   فك

 

 
 :وله

ـــــــــه   امـــــــــا اكـــــــــد اهللا ميثاق
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٥ 

 

ــــــدلوه ــــــم ب ــــــيهم بخــــــم فل   عل

 

ــــــــارصه ــــــــيكم ن ــــــــارصه نب   فن

 

  فلـــــم خــــــذلوه فلـــــم حــــــرروه

 

ـــــنكم ـــــلمه م ـــــدا س ـــــلمی غ   وس

 

ــــــاربوه ــــــی ح ــــــاملوه بل ــــــام س   ف

 

ــــــــوالكم ــــــــم ان م ــــــــال هل   وق

 

   جيحـــــدوهعلـــــی ملئكـــــی فـــــال

 

ـــــم ـــــا هل ـــــه كـــــان منج ـــــی ان   عل

 

ـــــ ـــــم اس   ترصخوهـاذ  اخلطـــــب لظه

 

  وان اشــــــكل احلكــــــم وشــــــيمة

 

ــــــــــــــدوا   علــــــــــــــيهم ومل هيت

 

 
 :احلمريی

ـــــدی ـــــی اهل ـــــاوی بعل ـــــن يس   فم

 

ـــارض ـــی احل ـــر وف ـــدی االم ـــی املبت   ف

 

ـــــی ظلمـــــة ـــــور ال ـــــل الن   او جيع

 

  غــــــري الغبــــــی مرشــــــک كــــــافر

 

  حلــــف هيــــول مــــن بنــــی مــــرة

 



  
  
  
  
  
  

  ١٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  لاو جيعـــــل العـــــدل كـــــال جاهـــــ

 

 
 :اجلامين

  قـــالوا انـــی ركـــب لـــه فضـــله

 

ـــــــاه اهللا ـــــــا هلـــــــم هن   قلن

 

  وقـــد يســـبه العبـــد بمـــواله

 

ــــن   ان عليــــا كــــان مــــولی مل

 

ـــــواله ـــــول اهللا م ـــــان رس   ك

 
  

 

 
 :الصاحب

  قــــوال هلــــذا اخلــــارجی الناصــــب

 

ـــب ـــن واص ـــزن ولع ـــی ح ـــت ف   ال زل

 

ـــــادال ـــــا ع ـــــا امام ـــــدعوا باركاب   ن

 

ــاذب ــريم الك ــی ح ــک ف ــی ورجل   رجل

 

ــــدل و ــــذهبیالع ــــن م ــــد م   التوحي

 

ـــــــرب ـــــــاد واجل ـــــــی االحل   اف عل

 

ـــــن املصـــــطفی امحـــــد   اخـــــرت دي

 

ـــــی نرصـــــ   فـــــاف مـــــن ديـــــن اب
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 فصل فی احكام عبد الالت وسريته

اولئک الذين طبع اهللا علی قلوهبم فاصمهم واعمی : فی قوله  الباقر
 .اآلية نزلت فی االول والثانی ) ١(ابصارهم

ِيف اْألَْرِض لُِيْفِسَد فيها َو ُهيْلَِك اْحلَْرَث َو النَّْسَل    َسعىَو إِذا َتَوىلَّ  فی قوله  وعنه
 .هو حبرت وزفر) ٢(َو اهللاَُّ ال ُحيِبُّ اْلَفساد

عيسی بن يونس عن ابی اسحاق اهلمدانی عن اسامعيل بن ابی خالد عن قيس بن ابی 
فتی من حازم قال عرض علی عبد الالت فرسا فقال هال فارس امحله عليه فقال 

االنصار فقال امحلنی عليه يا خليفة رسول اهللا فقال الن امحل عليه غالما قدركب 
اخليل احب الی من امحلک عليه فواهللا انا افرتت منک ومن ابيكفقام اليه املغرية بن 

علی نفسه فكاهنا كانت الی مزاده فتواعد االنصار وان تقتدوا منه فبلغ شعبة فكلمه 
م فقال ما بال اقوام يزعمون ان افيدتم من املغرية واهللا لئن ذلک عبداللالت فخطبه

اقرب اليهم من ان افيدهم منه فعطل حق االنصار ومل يعاقب اجلبهم من ديارهم 
الظامل الن املغرية كان من خواصه وانام رضب االنصاری الجله وعزل خالد بن سعيد 

وهو وال عليها واصطعن بن العاص وهو من السابقني وكان النبی واله الشام فقبض 
عليه بامذ جری بينهام بحرضة النبی وارزاه علی ابی قحافة فرصفه ملا ولی وقلد مكانه 

                                                        
  . أَبْصارَھُم  لَّذینَ لَعَنَھُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّھُمْ وَ أَعْمیأُولئِكَ ا ۲۳: محمد)  ١
  .۲۰۵:  البقرة )  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
يزيد بن ابی سفيان ومعاوية اخاه بعده وهم من الطباق التی طرق معاوية ما طرق 
هشيم وابوبكر بن عباس والقاضی احلسن اللولوی وان رجال اقطع اليمني اضافة 

يقوم الليل ويصوم النهار قال له عبدالالت واهللا ماليلک بليل سارق  عبدالالت فقام
وال هنارک بنهار سارق فاراک اقطع فمن قطعک قال قطعنی بعلی بن منية باليمن 
ظلام وتعديا فقال اما السلبن عن ذلک فلئن كان قطعک ظلام قطعته فبينام هو كذلک 

ر فاتاهم طلحة ففتشوت  االقطع اذا فقدت قالدة السامء بنت عميس فلم يوجد هلا اث
فاستخرجوها من حجره فقطع عبدالالت يده اليرسی فبقی ال يد له فقيل اللولوی 

علی فكان عليه ان يقطع يساره فقال تريدون ان ) ١(حني حدثهم هبذا احلديث تانا
اقول ان عبد الالت اخطاء وال اختالف بني االمة ان الرجل يقطع بعد قطع اليد رجله 

 .د عليه وحيبس وينفق عليه من بيت املال فان عا
 .وجه آخر ان الضيف مامون بمنزلة اهل البيت وال قطع علی املومتن النه داخل بيته

وروی الواقدی عن عبداهللا بن احلارث بن الفضل عن ابيه عن سفيان بن ابی العوجاء 
ه بلغنی ان السلمی قال كتب عبدالالت الی طريفة بن احلاجرة وهو عامله اما بعد فان

الفجأة ارتد عن االسالم فرس اليه بمن معک من املسلمني حتی تقتله او تارسه فتاتينی 
فی وثاق فسار اليه فلام التقيا قال الفجأة ما كفرت وانی ملومن وما انت باولی بعبد 
الالت منی انت امريه وانا امريه قال له طريفة ان كنت صادقا فالق السالح ثم انطلق 

فوضع السالح فاوثقه طريفة فی جامعة وبعث به الی الت فاخربه بخربک الی عبدال
عبدالالت فلام قدم له ارسله الی بنی جشم فحرقه بالنار وهو يقول انا مسلم وهل 

                                                        
  .فی االصل کتبت الکلمة بال تنقیط)  ١
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وفی جتارب االمم عن ابن مسكويه اوقد فی مصلی  .االسالم اال االقرار باللسان 
عذاب اهللا وال يعذب بعذاب اهللا  املدينة نارا ثم رمی به مغموطا والنبی قال النار

 .فاستجاب هو ما كانت اجلاهلية تتاّمم به
 :قال شاعرهم

  اليس هـم عـذبوا بالنـار جـارهم

 

  وهـــل يعـــذب غـــري اهللا بالنـــار

 

 
ومنها اطالقه االشعث بن قيس وتزوجيه ثم اظهر الندم علی حتريق ذلک واطالق هذا 

لک ان مل افعلهن وودت انی مل ابعث حتی قال عند موته بامجاع االمة ثالث فعلهن وذ
خالد بن الوليد الی مالک بن نويرة وقومه يعنی املسمني باهل الردة و وددت انی مل 
اكشف بيت فاطمة وان كان اغلق علی حرب وودت انی مل احرق الفجأة فجعل نفسه 

 .فی احلاالت الثالث بعد ان فاتت 
لسبعني نفسا ثم انه نزل بعد وذكر الطربی فی التاريخ انه كان االشعث ستامن 

السبعني فقالوا ليس كل االمان فقال البی بكر استبقنی حلربک وزوجنی اختک 
 .فزوجه اخته 

 .فولدت له حممدا وفی رواية غريه اهنا كانت عوراء 
وذكر الواقدی فی كتاب الردة وحممد بن اسحاق فی االيضاح انه ملا ابی باالشعث 

منی فی نفسی قال حكمتک قال تطلقنی قال قد فعلت فسري الی ابی بكر قال له حك
قال تزوجنی باختک قال اما هذا فلی امني اوامره فانی ابا قحافة فاخربه فقال 



  
  
  
  
  
  

  ٢٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
االشعث بن قيس الكندی املكر قال نعم قال زوجه ما كنا نطمع هبذا فی اجلاهلية 

 ):١(فزوجه فقال االصبغ بن حوملة الليثی
  اتيـــت بكنـــدی وقـــد ارتـــد وانتهـــی 

 

  الـــی غايـــة مـــا نكـــث ميثاقـــه كفـــرا

 

  فكـــان ثـــواب النكـــث احيـــاء نفســـه

 

  وكــان ثــواب الكفــر تزوجيــه البكــر

 

ـــک نكاحهـــا ـــاتی علي ـــه ي ـــو ان   ول

 

  وتزوجيهــــــا ال مهريــــــة مهــــــرا

 

ـــــا ـــــادة مثله ـــــه رام الزي ـــــو ان   ول

 

ـــا ـــا عرش ــــرشا واتبعته ـــه ع   ال يبخس

 

ــد ــرة واح ــن م ــيم ب ــی ت ــان ف ــا ك   ام

 

ــــر ــــه الفج   اتزوجــــه لــــوال اردت ب

 

  ولــــو كنــــت ملــــا ان اتــــاک قتلتــــه

 

ـــرا ـــا اج   لقـــد منهـــا ذخـــرا واحررهت

 

 
امجعا مثل محق بن  طمع االشعث فی مثلها منه فقال فلام ولی امرياملومنني 

 .ابی قحافة

                                                        
  .کذا فی نسخة وفی االخری لم یتیسر لنا القرائة)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢١ 

قال زوجنيها يا امرياملومنني يعنی زينب فقال اعزب  بعتک الكثكث  وفی كتاب العقد
 .ام فروة ولک االثلب اعزک ابن ابی قحافة زوجک 

والزمتموه اخلطا فی تركه اليس وزعمتم ان عبدالالت ندم علی ان ال يكون اقاد منه 
 .كان االمر فی يده فلم مضی علی اخلطا

وروی زياد البكالی عن ابن عروة عن ابيه ان عبدالالت وجه يعلی بن منبه علی قضاء 
ی نيفا وسبع اليمن وخراجها فالتوی عليه قوم من حرضموت فبعث بعلی جيشا وسب

مأة رجل وامرأة فقدم هبم علی عبدالالت فباعهم ثم بعد ذلک قدم قوم من اليمن 
علی عبدالالت فحلفوا باهللا اهنم كانوا مسلمني وان يعلی ظلمهم وقتلهم وسباهم 
ظلام فاسقط فی يديه وشاور فهمم فاشاروا بعتقهم وقد وطيت الفروج ومات منهم 

 .لک فی رقهم كثري وكذلک رشح بعد ذ
ومن العجائب انه ملا حرضته الوفاة جعل ما كان اغتصبه فی االستيالد اذ مرض بعده 
وطالب الناس بالبيعة له والرضا به وقد امجعوا فی رواياهتم ان الغالب من الناس 
يومئذ اهل الكراهية فلام كثروا عليه وخوفوه من اهللا فی توليته عليهم وقالوا له ما 

يه وقد وليت علينا فظا غليظافواجه طلحه وقال اباهللا تقول لربک اذا قدمت عل
 .خيوفنی اذا لقيت اهللا قلت له انی استخلفت علی اهلک خري اهلک

رواه الطربی فی تارخيه والزخمرشی فی فايقه بل رووا ذلک من مناقبهام وفضايلهام 
 .وكتان هذا القول منه جامعا للعجائب املبكرات القطيعات 

فی ی علی الناس فقد تقلد االثم فی امور الناس مثل الذی يقلد منه اما استخالفه الثان
فقد باء حياته ثم يقلد منه مجيع ما جری فی ايام الثانی بعد وفاته بتمليكه ما ال يملكه 

 .بغضب من اهللا 



  
  
  
  
  
  

  ٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
النه مضی بال وصية علی زعمه واما قوله باهللا ختوفنی فليس خيلو  ثم خالف النبی

هني اما ان يكون قد قال هذا النه عند نفسه ال خياف اهللا حاله فی ذلک من احد وج
تعالی النه زكی خملص فی العبادة برئ من كل هفوة وذلة وقايل هذا عامدا عاص هللا 

 .تعالی فقد استوجب منه املقت 
وا َأْنُفَسُكمْ  وقال اهللا تعالی   .ومن زكی نفسه فقد خالف اهللا فی هنيه ) ١(َفال ُتَزكُّ

تاراد بقوله باهللا ختوفنی انه ال خيافه وال يبالی به استهخانة منه بنفسه او ان يكون 
 .ومعتقد هذا كافر 

واما قوله اختلفت فيهم خري اهلک فهذا كالم جاهل النه شهد للثانی انه خري القوم 
وهذا ال يعلم اال من اطلعه اهللا عليه ارايت لو اجابه اهللا تعالی وقال له من جعل اليک 

 .يک عليهم حتی يستخلف فيهم غريک بعدک ما يكون عند اهللا حجتهذلک ومن ول
وقوله خري اهلک فام نعرف وجها يوجب اطالق االهل هللا تعالی بل يقال خلق اهللا 

  .وبيت اهللا وناقة اهللا وعبداهللا
وكذا اری انه ظن انام يعنی بذلک ما كانت العرب يسمی قريشا آل اهللا من وقت 

 واخطاء النک اذا قلت خري اهلک انام يكون بمعنی اصحاب الفيل ای خاص اهللا
 .االقارب واهللا منزه عنها 

الدليل عن البشنوی انه قال حممد بن ابی بكر البيه عند موته فيمن تراک وفی كتاب 
جتعل هذا االمر بعدک يا ابه قال فی فالن بن خطاب قال حممد لو انه لک بحق ما 

 .عدلت به عن ولدک 

                                                        
  . ۳۲:  النجم )  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٣ 

ن ابابكر ملا سئل قبائل العرب محل زكاهتم اليه انقاد الناس الی وروی اهل السنة ا
ملتمسه طوعا وكرها امتنعت عليه قبيلة بنو يربوع وقالوا ان رسول اهللا مل يامرنا بدفع 
ذلک اليک وال امرک بمطالبتنا فعالم تطالبنا بام ال يامر اهللا به وال رسوله، فسامهم 

 .اهل الردة 
ر انه سال مالک ابن نويرة مما تريد منا قال اريد زكات وقد روی نافع عن ابن عم

قال يا خالد انی مل اومر بذلک انی قد  اموالكم قالوا من توصها قال الی ابی بكر 
وردت بزكات قومی الی رسول اهللا فلام اردت االنرصاف من عنده قلت يا رسول اهللا 

زكات ؟ فرضب بيده انا ال نامن حدت الزمان فان كان منک كون فالی من نؤدی ال
 فقال لی هذا فان ايتينی بكتاب من علی علی منكب علی بن ابی طالب

اعطيتک الزكات كام امرت قال فمكر به خالد فاخذه وغدر به وقتله لوقته واصبح من 
 .غد عروسا بزوجته وانصب قدر الطبيخ وجعل راس مالک احد االثافی، اخلرب

نويرة كان اكثر الناس شطرا وان خالد ملا  وفی االغانی قال بن شهاب ان مالک بن
 .يها قبل ان بلغت النار الی شواتهفصرب اتقيه لقدر فنضج ما فقتله 

وقال سمم بن نويرة خياطب عبدالالت وخالدا فی قتل اخيه رواه صاحب العقد 
 :وصاحب االغانی عن الرياسی

  نعـــم القتـــل اذا الريـــاح تناوحـــت

 

  بــــني البيــــوت قلــــت يــــابن االزور 

 

ــــــه ــــــم قتلت ــــــاهللا ث ــــــه ب   دعوت

 

  او هــــو  دعــــاک بذمــــةمل تعــــذر

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــة  ـــل لعن ـــک حام ـــال تنف ـــب ف   فاذه

 

ــفر ــن الغص ــح الغص ــت رم ــا رعرغ   م

 

وذكر الطربی ان باب قتادة قال خالد ان القوم نادوا باالسالم ان هلم امانا فلم يلتفت 
خالد ابدا خالد الی قوله وامر بقتلهم وقسم سبيهم خلف ابوقتادة اال يسريا حتت لواء 

 .وركب فرسه شاذا الی ابی بكر وخربه بالقصة 
ورويتم انه ملا بعث اليهم خالدا قتل مقاتليهم وسبی ذرارهيم واستاطل امواهلم وجعل 

فقبلوا ذلک منه مستملني له ووطئوا نسائهم اال نفرا ذلک كله فيئا قسمه بني املسلمني 
ضی اليه االمر فرده عليهم منهم عمر بن اخلطاب فانه عزل نصيبه وصانه حتی اف

وكانت خولة بنت جعفر والدة حممد بن احلنفية فيهم فبعث الی امرياملومنني يرغبه 
 .فيها فتزوجها امرياملومنني القصة

 .وقد ذكرهتا فی مناقب آل ابی طالب 
ورويتم ان خالدا ملا اقبل من غزاته تلک اقبل حتی دخل املدينة وقد عزز املشاقص فی 

اليه عمر فاخذها من عاممة فكربها واخذ بتالبيبه يقوده الی ابی بكر وهو  عاممته فقام
يقول واهللا لو ملكت من امر الناس لرضبت عنقه واهللا لقد حتقق عندی انک قتلت 

 .مالک بن نويرة ظلام ورغبة فی امراته جلامهلا
امراته واهللا وزاد الطربی فی الرواية انه عدو اهللا عدا علی امرء مسلم فقتله ثم ثرا علی 

 .الرمجنک فلام دخل علی ابی بكر
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٥ 

فكان بينهام هجرة لذلک امتنع وفی العقد عن االندلسی انه ملا مات خالد ايام عمر 
الناس من البكاء عليه فابطل االول قول عمر واجاز خلالد ما صنع بل نرصه علی من 

 .انكر عليه فعله من املسلمني 
ف منهم الطربی ومسلم والبخاری عن القوم معام روی اهل احلديث مجيعا بغري خال

الذين كانوا مع خالد اهنم قالوا اذن موذننا وموذنيهم وصلينا وصلوا وتشهدنا 
 .الشهادتني وتشهدوا 

ومما رواه مسلم والبخاری ان عمر قال البی بكر كيف تقاتل قوما يشهدون ال اله اال 
قالوا حقنوا دمائهم وامواهلم  اهللا وان حممدا رسول اهللا وقد سمعت رسول اهللا فاذا

وحساهبم علی اهللا فقال لو منعونی عقاال او عيانا مما كانوا يدفعونه الی النبی فان فعل 
بامر من اهللا ورسوله فاين الدليل علی ذلک وان فعل برايه فمن رای ان يقتل املسلمني 

ردة ههنا مع وتستبيح امواهلم ويسبی ذرارهيم وجتعلها فتيا وتسميهم اهل الردة وای 
 .ما رووه مجيعا ما ذكرناه فثبت انه كان ظاملا جاهال

 :ابومنصور االبی
ـــردة  ـــل ال ـــل اه ـــامكم قات   ام

 

ــــده ــــون ض ــــم تك ــــام اراك   ف

 

 
وكان مالک بن نويرة واليا من قبل رسول اهللا علی صدقات بنی يربوع فلام بلغه وفاة 

حتی يقوم قائم بعد النبی امسک علی اخذ الصدقة من قومه فقال هلم تربصوا هبا 
 :من امره وقد رصح بذلک احلديث يقولالنبی وننظر ما يكون 



  
  
  
  
  
  

  ٢٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  وقـــــال رجــــــال ســـــدد اهللا مالكــــــا

 

  وقـــــال رجـــــال مالـــــک مل يســـــددا

 

  فقلـــــت دعــــــونی ال ابــــــا البــــــيكم

 

  فلــم اخــط رائــی فــی املعــاد وال البــدی

 

ـــايف ـــري خ ـــوالكم غ ـــذوا ام ـــالوا اخ   وق

 

ـــــد ـــــه غ ـــــئ ب ـــــيام جيي ـــــاظر ف   وال ن

 

  االهــــــــی مــــــــالكمفـــــــذونكموها 

 

ــــــدد ــــــا مل جت ــــــال فه ـــــــرضرة اح   م

 

ـــــه   ســـــاجعل نفســـــی دون مـــــا جتدون

 

  وان مــــــنكم بــــــام قتلتــــــه بــــــدی

 

  وان قـــــائم بـــــاالمر حمـــــدث قـــــائم

 

ــــد ــــن حمم ــــدين دي ــــا ال ــــا وقلن   اطعن

 

 
 :ابوعلم الطائی

ـــــــم ـــــــا ذاق ذاک هب ـــــــری م   ولعم

 

ـــــام ـــــرات واالث ـــــبل املنك ـــــن س   ع

 

  دون ان انفــــــــــــذوا قضــــــــــــائه

 

ــــلمني  ــــی املس ــــار ف ــــالمالكف   واالس
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٧ 

  واســــــتحلوا النســــــاء واهنمكــــــوا

 

  فـــی قتــــل ازواجهــــن غــــري ســــوامی

 

  وهــــــم مومنــــــون بــــــاهللا فاســــــئل

 

ـــــام ـــــامر قط ـــــارب ذی اخل ـــــا لك   م

 

ـــــــــم ام ـــــــــد قعم ـــــــــادة خال   ق

 

ـــــام ــــــرشق حس ـــــه بم ـــــراس من   ال

 

ــــــــة ــــــــل رای زوج ــــــــذنی ب   ال ل

 

ـــــوة وســـــام ـــــارت خلط ـــــايز ف   احل

 

ـــی ـــی ح ـــوت ف ـــر امل ـــوت حيف ـــم وامل   ث

 

ـــــــام ـــــــی ورضب اهل ـــــــن الكل   بط

 

ـــــی ـــــه وامس ـــــلمني في ـــــال للمس   ق

 

  ودق دهيـــــــا مســــــــتهل الغــــــــامم

 

ــــی ــــروس خل ــــه ع ــــی بيت ــــو ف   وه

 

ـــــی ـــــا مرتام ـــــاة موجه ـــــن مقاس   م

 

ــــــن ــــــة م ـــــــرضم املوري ــــــم مل ي   ث

 

ــــرضام ـــت ال ـــات وق ـــدا هيه ـــک زن   ذل

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وروی علامئكم عن ابی بكر بن عباس وسفيان بن عيينة واحلسن بن صالح بن حّی 

االسدی وعن عمر بن ابی املقدام عن ابی  ووكيع بن احلراج وعبادة بن يعقوب
اسحاق عن سعيد بن جبري عن ابن عباس وروی عمر بن ثابت عن سعيد بن جبري 
عن ابن عباس وروی صالح بن ميثم عن ابی بريدة عن ابيه وروی هارون بن عبيدة 
عن حييی بن عبد اهللا عن ابيه وروی علامء اهل البيت نحو عامر  وابی ذّر وحييی بن 

وقد  وعن ابی الصباح الكنانی عن الصادق ة عن كهيل عن الباقرسلم
تداخلت الروايات بعضهم فی بعض انه اجتمع ابوحفص وخالد فی منزل عبدالالت 

عليا قال ومن تقدم عليه قال فقال ابوحفص ال يصلح لک هذا االمر دون ان تقتل 
ح فاغله بالسيف فارسلت خالد لعنه اهللا انا فواعده فقال اذا انا سلمت فی صالة الصب

إِنَّ املََْألَ َيْأَمتُِروَن بَِك   اسامء بنت عميس ظهريا هلا ليتلوا بباب امرياملومنني قوله تعالی
فقال علی من داخل وغبت اذن ما ) ١( لَِيْقُتُلوَك َفاْخُرْج إِينِّ َلَك ِمَن النَّاِصحني

 واملارقني و اخربت اسامء سمعت وجزاء مرسلتک خريا ممن يقتل الناكثني والقاسطني
بنت ابی بكر زوجها الزبري فلام خرج لصالة الصبح اشتمل علی سيفه وجاء حتی قعد 
خلف خالد فلام جلس عبدالالت للتشهد ندم وخاف فبقی مفكرا فقال ال يفعلن 

 .خالد ما امرته ثم سلم
 .وفی رواية ال يفعل خالد ما امرته ثالثا ثم سلم

 .ا خالد ال تفعل ما  امرتک ثم سلموفی رواية ابوبريدة ي

                                                        
  .۲۰:  القصص )  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٩ 

ال تفعلن خالد ما امرتک فان فعلته  وفی رواية ابی الصباح الكنانی عن الصادق
قتلتک ثم سلم فقال علی خلالد من غري ان يساله عام امر به او كنت فاعال قال نعم لو 

 .متم المتمت
 .وفی رواية ای واهللا لو امرنی لوضعته فی اكثرک شعرا

ای ورب الكعبة لو مل يتكلم نعمتک به فقال الزبري من خلفه واهللا لو رفعتها  وفی رواية
 لطارت الی االرض قبل ان تصري الی راسه وكان مستعدا له فالتفت امرياملومنني

الی االول وقال يا ابابكر احق ما يقول خالد قال نعم ورش قتلک صالح املسلمني قال 
لوا الفذ كائنا من كان فقال علی خلالد كذبت ومل ذا قال سمعت رسول اهللا يقول اقت

قتلت انت اضيق حلقة من ذلک اما والذی فلق احلبة وبراء النسمة لوال ما سبق به 
 .ای الفرقني رش مكانا واضعف جندا القضاء لعلمت 

وفی خرب طويل عن عامر رضی اهللا عنه اهنم هجموا علی امرياملومنني بقذفهم خالد 
هم به وجعل يقمص االذالء واذاله رغاء ولساع ببوله فی فوثب به عّيل فحثله و

 .املسجد
وفی رواية ابی ذر رمحه اهللا ان امرياملومنني اخذ باصبعيه السبابة والوسطی فی ذلک 
الوفت وعرصه عرصا صاح خالد صيحة منكرة ففزع الناس مهتهم انفسهم واحدث 

 .خالد فی ثيابه وجعل يرضيب برجليه وال يتكلم 
البالذری ان امرياملومنني جعله اصبعه السبابة والوسطی فی حلقه وشاله  وفی كتاب

هبام وهو كالبعري عظام فرضب به االرض فدق عضعضة واحدث مكانه وبقی يقول 
مها واهللا امرانی مها واهللا امرانی فقال عبدالالت لزفر هذا مشورتک املنكوسة كانی 

كلام جاء احد ليخلصه من يده خلظة  كنت انظر الی هذا واحلمد هللا علی سالمنا كان 



  
  
  
  
  
  

  ٣٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
حلظة ينحی عنه رعبا فقال الثانی لو اجتمع علی اهل منی ملا خلصوه فتشفعوا الی 

ثم اقسم عباس فجاء عباس وقال لو قتلتموه ملا تركناا تيميا يمشی علی وجه االرض 
 .اال تركته وقبل بني عينيه فرتكهعليه بحق القرب ومن فيه وبحق ولديه وامهام 

روی املعری عن اسامعيل بن ابراهيم عن عمر بن ابی نرص قال سمعت خالد و
لو كان فی ابن ابی طالب خريا ما امره ابودور والصديق  القشريی علی املنرب يقول

 .بقتله 
وقيل لسفيان ولوكيع والبن حّی ما تقولون فی ما كان من عبدالالت فی ذلک قالوا 

 .مجيعا سئة ومل تتم
ف فقال لبعض اصحابه وما الذی امر به االول خالدا يا ابا يوسف وقد حدث ابو يوس

فاشهرا وقال اسكت وما انت وذلک وليس كان علی سامعا مطيعا البی ركب ما 
حرر باكثر  من هذا ان يامر برضب عنق رجل هو واصحابه مقّرون ان النبی شهد له 

ة فی تقدمه بغري رضا ولئئن كان غري راض ببيعته فان االمر كام قلت الشيع) ١.....(
انام اراد قتل علی الن منه وقال بعض اهل املدينة وال باس بقتل رجل فی رصاح االمة 

عليا اراد تفرق االمة وصدهم عن بيعة االول وقد جعلتم هذا احلديث حجة فی 
كتاب الصالة بان من احدث قبل ان يسلم وقد قضی التشهد ان صالته تامة ولذبلک 

فاذا اط بمنزلة التسليم فصار هذه البدعة سنة يستعملها اوليائه جوز ابوحنيفة الرص
سئلوا مل الكالم قبل التسليم جايز عندكم قالوا الن االول تكلم قبل التسليم فی 

 .الصالة 

                                                        
  .بالجنة :سقطت الکلمة من المخطوطات والقیاس یاتی انه کلمة)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣١ 

 .قيل بامذا امره؟ قالوا بقتل علی بن ابی طالب
ل التسليم فامره بقتل علی بن ابی طالب كفر وكالمه الذی ال خيتلف فيه فی الصالة قب

مفسد لصالته تلک توجب عليه االعادة ومل ينقل اوليائه انه اعاد ذلک الصالة وتركه 
العادهتا توجب الكفر ايضا لقول النبی من ترک صالة واحدة فقد كفر وقول من 
زعم انه سلم فی نفسه قبل ان يتكلم فهو فاسد النه صالته عقدها مصليا باجلامعة وال 

التكبري والتسليم بعد الكالم املفسدة للصالة فان جهل ذلک يسع لالمام االباظهار 
فقد استحق العقوبة وال يصلح لالمامة وان تركه علی علم منه فقد بارز اهللا فيه فيا 
معرش املسلمني هل احدث امرياملومنني فی االسالم حدثا يستحق به القتل من عبد 

اراد االخذ الثار هلم عليه اذ ا الالت االما كان من قتله املرشكني فی ساير الغزوات ف
دًا َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم  َقَتَل َو َمْن : كان عاجزا عن املكافحة وقال اهللا تعالی ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

 ) .١(خالِدًا فيها َو َغِضَب اهللاَُّ َعَلْيِه َو َلَعنَُه َو َأَعدَّ َلُه َعذابًا َعظيام
 :السيد

ــــــمونه  ــــــني يس ــــــد ح ــــــا خال   وم

 

  لــــــــه اال مـــــــــذكر بســــــــيف اال

 

ـــــن ـــــل ع ـــــه ط ـــــق ل ـــــول عتي   وق

 

  يمــــــني علــــــی يتصــــــل ذكــــــر

 

ــــه ــــارضب ب ــــلمت ف ــــا اس ــــان ان   ف

 

ـــــــــرس ــــــــاک ان ينك ــــــــا واي   علي

 

                                                        
  .۹۳:  النساء )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٣٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــــه ـــــــادی ب   فحـــــــار عتيـــــــق فن

 

ــــــر ــــــام ام ــــــن ب ــــــد ال يفعل   اخال

 

  وســـــــــلم بعــــــــــد تكليمــــــــــه

 

ـــــهر ـــــد ش ـــــه ق ـــــر ب ـــــک ام   وذل

 

 
 :وله

ـــــوه ـــــني تنقم ـــــوم اجلنت   وي

 

  ومــــال زالــــوا لــــه متنقمينــــا

 

ـــوهن ـــدقت ظن ـــام ص   م وردواف

 

ـــروا ـــون ف ـــا عي ـــيظهم وم   بغ

 

  ويـــوم القـــرح قـــد ردوا مـــرارا

 

ــــدينا ــــی مكان ــــانوا للوص   وك

 

ـــــيهم ـــــدهم عل ـــــرد اهللا كي   ف

 

  وكـــــان اهللا خـــــري املاكرينـــــا

 

 
 :وله

  لعــن االلــه البــاغني واهلكــوا

 

  والراضـــني برضـــته الزهــــراء

 

  واالمــــرين بــــام اراد وخالــــدا
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣٣ 

 

  لعنــــا جتــــدد بكــــرة ومســــاء

 

 
 :ابن محاد

ـــوانا ـــا رتبع ـــلک م ـــل بفض   م

 

  عليـــه ومهــــوا بــــان يفعلــــوه

 

  فهـــذا فســـل خالـــدا عـــنهم

 

ــــوه ــــة وافق ــــام خط ــــی اي   عل

 

ــالم ــل الس ــال قب ــذی ق   وقــول ال

 

ــــــروه ــــــديثا رووه ومل ينك   ح

 

ـــديث ـــات احل ـــديثا رواه ثق   ح

 

ــــوه   فــــام ضــــعفوه ومــــا علل

 

ــحيح ــی الص ــة ف ــن معريي ــی ب   ات

 

ـــرواة اال وال ســـندوه   وزكـــی ال

 

  حجـــة ومـــا هـــو فـــی فقههـــم

 

  خــالف الــــرشيعة قــد قلـــدوه

 

 
 :وله

  وواطا علی قتل الوصـی خويلـد

 



  
  
  
  
  
  

  ٣٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  فاعظم هبا من حظه كيـف رامهـا

 

ــه ــة نفس ــم البلي ــن عظ ــه م   فهمت

 

  وجاد بـه عقـب القطيـع ورامهـا

 

  ومل يســتطع نطقــا الجــل صــالته

 

  فـام زال مدهوشــا ملـوک جلامهــا

 

  تقـــول اال ال تفعلـــن خويلـــد

 

  هاامرت وابـدی بعـد ذاک سـالم

 

 :غريه
  برئـــت ممـــن قـــال فـــی املحـــراب

 

ـــــــزاب ـــــــة االح ـــــــده بقي   وعن

 

  ال تفعلـــــن خالــــــد بـــــام امــــــر

 

  ويـــل لـــه يومــــا اذ اخللـــق نـــــرش

 

 

 فصل يف جبن اخلّتار

واخلتار الفرار يعنی االول والثانی ملا فرا ) ١(ُكلُّ َختَّاٍر َكُفورفی قوله  الباقرين
 .يوم خيرب وغريه

                                                        
  .۳۲:  لقمان  ) ١
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َل وقال اهللا تعالی  اهللاَُّ املُْجاِهديَن َعَىل اْلقاِعديَن َأْجرًا َعظيًام َدَرجاٍت ِمنُْه َو َمْغِفَرًة  َفضَّ
وقد اجتمعت االمة ان عليا كان املجاهد فی سبيل اهللا وكاشف الكرب  )١(َو َرْمحَة

عن وجه رسول اهللا املثقدم فی ساير الغزوات اذا مل حيرض النبی واذا حرض النبی فهو 
 .مقامه وصاحب الراية ومحل اللواء  تاليه والقائم

 .مصعب بن عمري فلام قتل محلها امرياملومنني 
 :البشنوی

  فام هـارب عنـد اللقـائ وكثابـت

 

  وال خمطئ فی حكمه مثل صـائب

 

 
وقد كان الشيخان فی سائر الغزوات تابعني غريه متبوعني كانا حتت راية عمرو بن 

كانا حتت راية اسامة غالم حدث  العاص الفاسق فی الغزوات ذات السالسل ثم
خلستهام ولو كان له شيئ من ذلک جلمليه الرواة والناقلون لالخبار وهذه كتب 
املغازی املولفة التی ياثرها علامؤهم تصفحناها فام وجدنا ذكره فی شيئ منها انه  رای 

و ا )٢(او راميا او مرميا او ثبت فی حرب قط طاعنا او مطعونا او ضاربا او مرضوبا
الی قرن او سفک بيده دما او خدش قط نفسا ومل يكن حلربه اسم وال ملقتوله برد قط 

فام كان حضوره اال كانه جسم وانام كان بمنزلة النظارة فليس اجلهاد بالنظر من بعيد 
 .شاهد غايب جريان رجل

                                                        
  .۹۶-۹۵: النساء)  ١
  .کذا)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٣٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :قال الفرزدق

ــهم ــايبني بنرص ــهدوا غ ــم ش   ه

 

  لنرص الضعيف غايب غري حارض

 

 
 :لغريه

  ک لــو تبغــی كلينــا وجــدهتاهنالـ

 

ــم ــت املناس ــروان حت ــن الق   اذل م

 

 
بل وجدنا فيه انه فّر فی اكثرها لو سلم الرسول فی هذه املواطن مع ما كتب اهللا عليه 

 .من اجلهاد 
 :العبدی 

ـــنام ـــرت اال ري ـــان حب ـــل ك   وه

 

ــيام ــرد اال ل ــی اجل ــان ف ــل ك   وه

 

  وهل كان فـی احلكـم اال ظلومـا

 

  ال هـزياموهل كـان فـی احلـرب ا

 

  اروی اســــئل لــــه او فتــــيال
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣٧ 

وهذه غزوات النبی اوهلا بدر فلم يكن  له فيها اثر سوی انكم فصلتموه عن احلرب انه 
جلس مع النبی فی العريش حيدثه ويونسه واملشورة والتدبري قبل وقوع احلرب وعند 

 .وقوعها فالطعن واحلرب
 : قال املتنبئ

ــجعان ــجاعة الش ــل ش ــرای قب   ال

    
 

 
وقد ذكرنا بطالن ذلک فيام مضی كان النبی مشغوال بالتفرع والدعاء باسطا يديه يقول 
رب ان هتلک هذه العصابة مل تعبد وقال اللهم انت ربی انزلت علی الكتاب وامرتنی 
بالقتال ووعدتنی بالنظر انک ال ختلف امليعاد وقد ايد اهللا ورسوله باملالئكة ونرصه من 

 .واهل االرض كل وجه باهل السامء
ولقد روی ان النبی قال حني قال ابوبشري االنصاری بيتا رسول اهللا يدبر الناس من 
خلفنا حتی صار امامنا حيثو الرتاب فی وجوههم فان كان احلتار معه فی العريش 
ليوانسه اين كان حني استقدم امام اصحابه فصار عرض االسنة والسهام وهو 

لعمری لو كان له رضبة  ن قد وثق وعده اياه بالنرصاملطلوب هال استقدم معه ان كا
 .بسوط لشهر

ةٌ  وقد قال اهللا تعالی  ُكُم اهللاَُّ بَِبْدٍر َو َأْنُتْم َأِذلَّ بمالئكة السامء وسيف ) ١(َو َلَقْد َنَرصَ
 .علی بن ابی طالب ونودی من السمتاء ال سيف اال ذوالفقار ال فتی اال علی 

                                                        
  .۱۲۳:  عمران  آل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٣٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
عن بدر واخلارجون ) ١(ْسَتِوي اْلقاِعُدوَن ِمَن املُْْؤِمنَني ال يَ : ابن عباس فی قوله

 .الی بدر
 :ابن محاد

ــدر واحــد والنضــري فــان   وســل بب

 

  انصــــفت بــــني الليــــث والضــــبع

 

  ويــوم خيــرب قــد اخــربت مــن نكثــت

 

  بالـــذل رايتـــه واجلـــبن والرضـــع

 

 
عمري وفی احد اذ رميت جبهة النبی وكرس رباعيته وقتل محزة عمه ومصعب بن 

صاحب رايته واهنزم املسلمني ومل يبق مع النبی فی اوضح الروايات سوی عّيل ثم عاد 
اليه ستة رجال فكان االول اول املنهزمة ال يعرج علی احد حتی روی انه بلغ هبزيمته 

ُسوُل َيْدُعوكُ   إِْذ ُتْصِعُدوَن َو ال َتْلُووَن َعىل فی احلال  اجلبل فانزل اهللا   ْم يفَأَحٍد َو الرَّ
ولقد احرج رسول اهللا ملا تفرقوا عنه ان يقاتل فر عن قوسه حتی اندقت ) ٢(ُأْخراُكمْ 

 .شينهام ومشی راجال يضاعفا بني درعني وبارز ابی بن خلف فقتله
 

 :احلمريي
ــعدوا ــوا واص ــني ول ــد ح ــوم اح   وي

 

                                                        
  .۹۵:  النساء )  ١
  .۱۵۳:  عمران   آل)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣٩ 

ـــمع ـــول اهللا يـــدعوا ويس   وقـــام رس

 

ـــيام يـــردهم ـــادی بـــاخراهم لك   ين

 

ــــا خف ــــوا رساع ــــوافول ــــة يورع   ي

 

  فواشـــی رســـول اهللا فيـــه بنفســـه

 

  فلــم ينهــزم عنــه كمــن يتضعضــع

 

 
إِْذ : وفی اخلندق ملا اجتمعت االحزاب وفيهم عمرو بن عبدود كمتا قال اهللا تعالی

َو  جاُؤُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َو ِمْن َأْسَفَل ِمنُْكْم َو إِْذ زاَغِت اْألَْبصاُر َو َبَلَغِت اْلُقُلوُب اْحلَناِجرَ 
نُوَنا فبقوا ستني ليلة مهاجرين وهم يزيدون علی ثالثة آالف ) ١(َتُظنُّوَن بِاهللاَِّ الظُّ

 .رجل ثم كان من قتلهم عمرو بن عبدود وغريه ما كان
 :احلمريی

ــد حــني نــادی بجمعهــم   وفــی يــوم عي

 

  فقـــــام علـــــی والقبائـــــل حرضـــــ

 

ــــن عــــوف ونعثــــل    عتيــــق وســــعد ب

 

ـــــرت ـــــر وحب   وطلحـــــة والعـــــاتی بري

 

ـــردی ـــک وال ـــية اهلل ـــن خش ـــاهنم م   ك

 

  محــــــري يلقاهــــــا هزبــــــر غضــــــنفر

 

                                                        
  .۱۰:  األحزاب )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٤٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :مرزكی

  ايـــــن صـــــديقكم ببـــــدر واحـــــد

 

ــــني يــــا ويــــک والفــــاروق   وحن

 

ـــر ـــب غم ـــوم ان ـــی ي ـــانوا ف ـــن ك   اي

 

ــق ــب عمي ــو رح ــوم وه ــدق الق   وخن

 

ـــن ـــب والطع ـــرباز والرض ـــا لل   طالب

 

ـــق ـــفاء الربي ـــی الش ـــف ف ـــد ج   وق

 

ــــــی ــــــام عل ــــــن االن ــــــاه م   فات

 

  ســــيوقلبــــث عــــاب للصــــاحلات 

 

ـــــا ـــــة رصف ـــــأس املني ـــــافاه ك   فس

 

ــــق ــــع بعــــد التفري   واعــــرتی اجلمي

 

 
وفی خيرب دفع الراية الی االول ثم الی الثانی فرجعا منهزمني فقال النبی العطني 

 .الراية رجال اخلرب
ذكره البخاری ومسلم والطربی والبالذری وحممد بن اسحاق وابوبكر البيهقی وابو 

سمعانی والسعری احلنبلی فلقيه النبی كرارا ومن فر نعيم صاحب احللية واملظفر ال
فًا لِِقتاٍل َأْو ُمَتَحيِّزًا إِىليكون فرارا وقال اهللا  ْم َيْوَمئٍِذ ُدُبَرُه إِالَّ ُمَتَحرِّ ِ فَِئٍة َفَقْد   َو َمْن ُيَوهلِّ
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤١ 

حقا بنص القران وامجاع فقد است) ١(باَء بَِغَضٍب ِمَن اهللاَِّ َو َمْأواُه َجَهنَُّم َو بِْئَس املَْصري
فعليه الداللة فام وقع اليه راية بعدها االمة غضب اهللا ودخول جهنم فمن ادعی التوبة 

وال استكفاء من امر احلرب واجلهاد احد دعايم االيامن الكباروبه كانوا يتفاضلون 
َل اهللاَُّ املُْجاِهديَن : قوله  ).٢(َو َفضَّ

 :شاعر
ــــاتر ــــوم حب ــــر ي ــــن ف ــــتم م   أجعل

 

ــــــواءن ــــــی مكســــــا بل ــــــو النب   ح

 

  مثــــل الــــذی محــــل اللــــواء مبــــادرا

 

ــــاه ــــاک دج ــــنهم هن ــــاب حص   ولب

 

ـــب ـــة مرح ـــيف قم ـــد الس ـــال بحئ   وع

 

ــــاه ــــياح مح ــــل او س ــــبی احلالئ   وس

 

 
 :سالمة العبدی

ـــــردی ـــــقی امل ـــــن س ـــــامونی م   ان

 

  مرحبـــا واحلـــرب يـــذكيها الغضـــب

 

ـــوری ـــاع ال ـــن بامج ـــولی م ـــت م   لس

 

  قـــط مـــذ كـــان بســـيف مــــا رضب

 

                                                        
  .۱۶:  األنفال )  ١
  .۹۵:  النساء )  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٤٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  مــــن كفــــی اهللا بــــه انــــا مــــولی

 

ـــرب ـــوم الك ـــی ي ـــرب ف ـــومنني احل   امل

 

 
 :احلمريی

  فامـــــا انــــــت اولـــــی ذی بيــــــان

 

  اعـــــان علـــــی ذی وثـــــب وظلـــــم

 

ــــا ــــت مل ــــرب خف ــــوم خي ــــک ي   فان

 

  ســمی لــک مرحـــب فــی ظــل دهـــم

 

  فملــــت برايــــة نكســــت وكانــــت

 

ـــــی ـــــداء تيم ـــــی االع ـــــافرة عل   من

 

ـــــرب ـــــوتی اذا نصـــــبت حل ـــــا ي   هب

 

ــــــائر واعــــــز نجــــــم ــــــايمن ط   ب

 

ـــــت جت ـــــافجئ ـــــا كاهام ـــــا رعب   بن

 

ـــــم ـــــوا بكه ــــــرشا ليس ـــــبن مع   جي

 

ـــــا ـــــبان مل ـــــا عص ـــــاعرض وامج   ف

 

  اتيـــــت بـــــه هنـــــاک ای رجـــــم

 

ــــــی ــــــال ان ــــــی وق ــــــد النب   حمم

 

ـــــهم ـــــی نقصـــــان ش ـــــادفعها ال   س
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٣ 

ـــــا ـــــال امين ـــــدا رج ـــــاعطيها غ   س

 

ــــم   بــــرّي الصــــدر مــــن كــــذب واث

 

 
 :العوين

ــا ــرب م ــوم خي ــی ي ــه ف ــک ل ــد رويتم   وق

 

ــــه ــــه حتيف ــــده عن ــــن ض ــــص م   نق

 

ـــــردة را ـــــهب ـــــالم ناكث ـــــا االس   يته

 

ـــــا خوفـــــه   بالـــــذل يذهلـــــه عنه

 

ـــــدا ـــــاعطيها غ ـــــال س ـــــال مه   فق

 

ــــه ــــه موقف ــــه اهللا ال حترب ــــل حيب   رج

 

 
وفی الفتح سار اليها مع النيبی وهی داره وقراره وهبا ابره واهله فلم يكن حامل الراية 

 .وال امر طايفة وال منقذ باجلامعة
 :املعری

ــن ــار وم ــمس النه ــن ش ــتحی م   اس

 

ــــرقمــــر الــــ   دجی وجوهــــه املزه

 

ـــدی ـــی خل ـــيم ف ـــی تعظ ـــن ف   وهل

 

ـــی واجـــدر مـــن بنـــی فهـــر   اول

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٤٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وفی حنني ساير النبی اليها فی اثنی عرش الفا وعجب املسلمون بالكثرة وقال ابوبكر 
ملن تغلب من قلة فاهنزم املسلمون من بركة قاله واسلموا النبی فثبت مكانه علی بغلته 

تسعة رهط من بنی هاشم احدهم العباس اخذ وعلی بني يديه يذب ويقيه بنفسه و
 : بلجام البغلة والباقون حمدقون به وبه يتلقون االسنة والسيوف حتی قال العباس

ــ ــرب ـن ــی احل ــول اهللا ف   ....رضا رس

 

  وقـــد فـــر مـــن فـــر عنـــه فاقشـــعوا

 

 
ْم َفَلْم ُتْغِن َو َيْوَم ُحنَْنيٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتكُ والعباس بعيد من الكذب وفی القران 

ْيُتْم ُمْدبِرين فكان اول ومن ) ١( َعنُْكْم َشْيئًا َو ضاَقْت َعَلْيُكُم اْألَْرُض بِام َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ
راجع ثالثون من االنصار ثو توالوا فلم يعد احلتار وال صاحبه اال علی الساقة وقد 

ل كان علی امليمنة سفک الدماء وارس االرساء وخريت الغنائم ثم دعيتم ان االو
والثانی علی امليرسة فان كنتم صادقني فقد فرا من الزحف ووليها الدبر وهزما 

 .املسلمني وان كنتم كاذبني وهو اقل من العيب فام معنی ادعاء الباطل 
وفی تبوک سار النبی فی اثنني وثالثون الفا قد كان النبی فی بعض املوطن قد اخرج 

تعرض للعدو وتری املسلمني ابلوا فی موقف بعد موقف الی القتال وبارز بنفسه و
بحقهم امور الصعاب فام كان حتی استشهد منهم من يستشهد وجرح من جرح 

العتيق فی مجيعها وال فی الغزاة ومن ظن ممن يالقی احلروب بان ال يصاب فقد ظن 
 .عجزا ومل يره احد اصابه خدش 

                                                        
 .۲۵:  التوبة )  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٥ 

ملواطن وهو بمعزل عن ذلک فالهللا اصلح والنبی فقد كلم وامرياملومنني قدخرج اكثر ا
وال عن رسول اهللا حامی وال للمسلمني واسی واللدين نرص وال للحمية فعل وقد 
كان فی هذا املواطن صحيح اجلسم فی المته وسيفه واكثر ما ادعوا له ان عبدالرمحن 

نفسک  ابنه وهو مرشک ودعا الی املبارزة يوم احد فخرجا اليه ابوه فقال له النبی ضيم
وامتنعا بسيفک فكذبوا علی رسول اهللا النه بذل نفسه الی املوقف ومكافحة االعداء 

عن القتال وهو حترض الناس علی اجلهاد افيجوز ان ينهی  ابی قحافةابراه ظن يا ابن 
 .عنه وقال امرت ان اقاتل الناس حتی يقولوا ال اله اال اهللا اخلرب

دة ابنا عمه وزيد بن حارثة وهو له كالولد وقد استشهد مثل عمه محزة وجعفر وعبي
بن ابی ..... ومن الروساء مثل سعد بن معاذ وغريهم من املهاجرين واالنصار وعن 

 .قحافة
وذكروا انه هم باخلروج الی االشعث بن قيس وكان رای اجلامعة التوقف عنهم فقال 

بنت عميس لقد  اجاهدهم ولو كنت فريدا فجعل خيرم بعريه فقال له اسامء) ١(احلتار
كنت وقت احلرب فی العريش فام هذا للرجال اليوم فحارب عنه خالد فی حصن 
فاحتجوا هبمته هذه انه فی الشجعان وفضلوه ومل خيرج ولو خرج لكان اشجع اخللق 

 .فكيف يمرهم وفعل وفعل
ثم الطريق الی معرفة الشجاعة انام يعرف بالوحی ويظهر فيه افعال يعلم هبا حالة 

ه فی مبارزة االقران والصرب عند اللقاء وترک الفلرار ومل يأت وحی فيه وليس بتكرر

                                                        
  .کذا فی نسخة)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٤٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
له موقف غري يوم ذی القصة فاخرج عليه وعلی جيشه مأتا اعرابی فاهنزم وانقض 

 .اجليش فهال صرب ووقف الصحابه 
 :فقال االخطل بن قيس

  اال كــــــل ارمــــــاح قصــــــار اذلــــــة

 

ـــی ـــی العم ـــني عل ـــاح يص ـــداء الرم   ف

 

ـــري رض ـــو غ ـــدهاب ـــام وق ـــيم اهل   ب احل

 

ـــــر ـــــة اخلم ـــــافواه املزفق ـــــن ك   وطع

 

ــــا ــــان بينن ــــا ك ــــول اهللا م ــــا رس   اطعن

 

  فياهلفنــــا مــــا بــــال ديــــن ابـــــابكر

 

ــــادة ــــام مع ــــوا اللي ــــوا وال تعط   فقوم

 

ــر ــی اخلم ــام عل ــان القي ــو ك ــوا ول   وقوم

 

  فـــدی لبنـــی بكـــر طريقـــی وبالـــذی

 

  عشــــــرية زادوا بالربــــــاح ابــــــابكر

 

  دهأنورثهـــــا بكـــــرا اذا كـــــان بعـــــ

 

  فتلــــک وبيــــت اهللا قاصــــم الظهــــر

 

 
ورويتم انه رضب فی بداية االسالم حتی اسود وغشی عليه فحمل الی داره مسدودا 

 .فی كساء اخلاذل خري من املخذول
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٧ 

فی جوار هو الطاعن بالرحمني والضارب بالسيفني وملا اسلم كان  وكان علی
الرمحن فی جوار االسود وعثامن فی جوار سعد بن العاص بن امية وعبد ) ١(الدعتة

 .حيتاج  الی جوار  بن عبد يغوث وماكان علی
وذكر البيهقی فی دالئل النبوة عن عبدالرزاق هن معمر عن الزهری قال كان نوفل 

احلتار بطلحة قبل اهلجرة بمكة واوثقهام بحبل وعذهبام يوما الی الليل بن خويلد قرن 
قال اللهم اكفنی نوقل بن خويلد ثم  حتی سئل امرمها وملا عرف النبی حضوره بدرا
انا قتلته يا رسول اهللا فكرب النبی  قال الد من له علم بنوفل بن خويلد فقال عيلّ 

 .فقال احلمد هللا الذی اجاب دعوتی فيه
 :ابومتام الطائی

  مل يكونــــــوا غــــــداة بــــــدر وال فــــــی

 

ــــــه دوامــــــی   احــــــد وللســــــيوف في

 

ــــاة  ــــی هن ــــطب..... ف ــــة الش   ذا المام

 

  ن قنــــــرب الغــــــالمويكثــــــرن مــــــ

 

ــــــــة اال ــــــــروم الكرهي ــــــــث مل ي   حي

 

  كـــــــل مـــــــاض حنانـــــــه بمقـــــــام

 

ــــــه ــــــمه واخي ــــــاب اس ــــــی ط   كعل

 

ــــــــدام ــــــــزة االق ــــــــرا وكحم   جعف

 

  ال لقـــــوم كـــــانوا اذا ازدحـــــم االمـــــر

 

                                                        
  .کذا)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٤٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــرضام ـــــد ال ــــــرضام بع ـــــب ال   وش

 

  ختلطـــــوا الشـــــذ بالنجـــــاء وولـــــوا

 

  عـــــــــودا بالنخيـــــــــل واآلطـــــــــام

 

ـــــــوم كـــــــانوا ينامـــــــا   هـــــــب ق

 

ـــــرصنا ر ــــا ق ــــازوا م ــــامفح ــــة للن   عي

 

ـــــــــّی القـــــــــوي   مل خيـــــــــافوا احل

 

  ومل يرعــــوا فـــــی قــــربه مـــــن دمـــــام

 

 

 فصل يف غصب االّول

ُْم َيْثنُوَن ُصُدوَرُهمْ فی قوله  موسی بن جعفر قال كانت اذا نزلت ) ١(َأال إِهنَّ
 .ثنا احدهم صدره ليال يسمعها واستحقا من النبی  االية فی علی

ُه َعليٌم بِذاِت َيْسَتْغُشوَن فی قوله  الباقر وَن َو ما ُيْعلِنُوَن إِنَّ ْم َيْعَلُم ما ُيِرسُّ ثِياَهبُ
ُدور اصحاب الصحيقفة وان رسول اهللا كان اذا حدث بشيئ من فضائل ) ٢(الصُّ

                                                        
  .۵:  ھود )  ١
  .۵  :ھود )  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٩ 

َيْعَلُم ما علی او تلی عليهم ما انزل اهللا فيه يقضوا ثياهبم وقاموا يقول اهللا تعالی 
وَن َو ما ُيْعلِنُوَن إِ  ُدورُيِرسُّ ُه َعليٌم بِذاِت الصُّ  ).١(نَّ

وا اْألَماناِت إِىل : فی قوله تعالی الباقر َأْهِلها َو إِذا َحَكْمُتْم   إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
ُكُموا بِاْلَعْدِل إِنَّ اهللاََّ نِِعامَّ َيِعُظُكْم بِِه إِنَّ اهللاََّ كاَن َسميع قال ) ٢(ًا َبصرياَبْنيَ النَّاِس َأْن َحتْ

 .ايانا امر ان يؤدی االول
فی قوله  قوله منا االمام الذی يكون عنده علم الكتاب والعلم والسالح وقال

 َّهاَدَة َو َمْن َيْكُتْمها َفإِن ُه َو ال َتْكُتُموا الشَّ ِذي اْؤُمتَِن َأماَنَتُه َو ْلَيتَِّق اهللاََّ َربَّ ُه آثٌِم َفْلُيَؤدِّ الَّ
فی عتيق وابن صهاک الهنام حرفا عليهم االمانة ) ٣( َو اهللاَُّ بِام َتْعَمُلوَن َعليم َقْلُبهُ 

 .اخلرب علی الناس فی والية عيلّ 
ُسوِل َفاتَُّقوا اهللاََّ َو َأْصلُِحوا نزل قوله تعالی  َيْسَئُلوَنَك َعِن اْألَْنفاِل ُقِل اْألَْنفاُل هللاَِِّ َو الرَّ
فكان النبی يقسم فيفصله ) ٤( طيُعوا اهللاََّ َو َرُسوَلُه إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننيذاَت َبْينُِكْم َو أَ 

ُسوِل َو لِِذي  َو اْعَلُموا َأنَّام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ عليهم ثم نزل  َسُه َو لِلرَّ ٍء َفَأنَّ هللاَِِّ ُمخُ
يفرقه مدة وكان الذی هللا جل وعز مضافا الی ما للرسول وكان النبی ) ٥( اْلُقْربى

حياته فی بنی هاشم وكان فرضا واجبا ومل تنزل آية فسخت ذلک فقال ابوبكر هو 
للوالی وقداخرجه من ايدی مستحقه تعمدا واذا كان اهللا حرم الصدقة علی آل 

                                                        
  .۵:  ھود )  ١
  .۵۸:  النساء )  ٢
  .۲۸۳:  البقرة )  ٣
  .۱:  األنفال )  ٤
  .۴۱:  األنفال )  ٥



  
  
  
  
  
  

  ٥٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
الرسول ومنعهم ابوبكر خلمس فليس فی املسلمني احد انقص نصيبا منهم وال اقل 

م الصدقة وهی حمظورة عليهم فاذا قرابة النبی فی الفی خطا اذا كان املسلمون حتل هل
قد ارضت وكانت اقرب الی النفع فی الدنيا واآلخرة ولذلک هی واقروا ان سهام 

 .اليتامی واملساكني وابن السبيل قائمة هلم فصدقوا ببعض الكتاب وكذبوا ببعضه
ُسوِل َفاتَُّقوا اهللاََّ َو َيْسَئُلوَنَك َعِن اْألَْنفاِل ُقِل اْألَْنفاُل هللاَِِّ: فی قوله الباقرين  َو الرَّ

فلام قبض رسول اهللا ) ١( َأْصلُِحوا ذاَت َبْينُِكْم َو َأطيُعوا اهللاََّ َو َرُسوَلُه إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنني
ما نفله اهللا ورسوله وتعاونوا عليه وكابروه ومن تبعهم وقال  منعوا امرياملومنني 

بل يكفيک اهللا يفيک الكثكث فقال امرياملومنني ابن صهاک تزعم ان ما ماافاء 
 ).٢(الكثكث

امجع فقهاؤكم فيام نفلوا ان النبی كان يقسم اخلمس من الغنائم فی بنی هاشم علی 
فرتائض اهللا وان االول ملا ولی ادعی اخلمس وادعاه من تابعه ثم اشرتی به اخليل 

طمة والعباس فيحی بنی والسالح فقسموا بني جنوده ومل يسال البينة كام سال فا
هاشم من حقوقهم سنی اطمع فيه الطلقاء وابناء الطلقات وجاء معاوية وابنه فوثبا 
علی حق النبی واباحا حريمه وقتال اوالده وسبا ذراريه فلام كان من حممد بن ابی بكر 
االحتجاج عليه قال يا حممد ابوک الذی مهد مهاده وثنانه ملكه وساده وازره علی 

                                                        
  .۱:  األنفال )  ١
و لحیة کثاء، . نعت الکثیر اللحیة، و مصدره الکثوثة و الکثث: الکث و األکث: کث)  ٢

و . ی بهرم: و کث فالن بخرئه. دقاق التراب، بفیه الکثکث: و الکثکث. تکث کثوثة
، ۶ المحیط في اللغة، ج. أرض کثیرة التراب: و الکثاثاء. لعبة بالتراب: -مقصور -الکثکثی

  .۱۳۷: ص
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٥١ 

وقه فان يک ما نحن فيه حقا فابوک اوله فان يک باطال فابوک اسسه ذلک فار
 .فغضب اياک بام بدا لک اودع واورد 

ان فی عهد الثانی اتی الشافعی علی ابی حنيفة باسناده عن عبد الرمحن بن ابی ليلی 
بامل عظيم من فارس وسوس واالهواز فقال يا بنی هاشم لوافرضتمونی حقكم من 

رضكم عنه فقال علی جتوز فقال العباس اختاف فوت حقنا فكان كام هذه الغنائم الع
قال ومات الثانی ومل يرد علينا وفات حقنا وسئل علی وابن عباس وابن احلنفية عن 
اخلمس فقال كل واحد منهم اخلمس لنا منعناه فرصنا ان اهللا جعل اخلمس ستة اقسام 

ُسوِل َو لِِذي اْلُقْربى َو اْعَلُموا َأنَّام َغنِْمتُْم ِمْن َيشْ فی قوله  ) ١( ٍء َفَأنَّ هللاَِِّ ُمخَُسُه َو لِلرَّ
وجعل االول فی السالح والكراع عروة بن الزبري قال قطع االول سهم ذوی القربی 

 .وسهم املولفة قلوهبم ثم ولی عمر بن عبدالعزيز رّد السهمني
ا والباقی فكذا كنا ودعنالكلبی قال روساء املسلمني يا رسول اهللا صفيک والربع 

 .نعمل فی اجلاهلية 
 :وانشدوه

ـــفايا ـــا والص ـــاع منه ـــل املرب   ك

 

  وحكمــک والبســيطة والفضــول

 

 
 فنزل كيال يكون دولة بني االغنياء منكم فقالوا سمعا وطاعة المر اهللا والمر رسوله

 .فجعل الربع فی اخلمس آلل النبی والفئ للنبی خاصة فام عملوا بالرشع وال بالعرف 

                                                        
  .۴۱:  األنفال )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٥٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
يرتمحان علی عمر بن  مر بن ابی مسلم اجلهنی قال سمعت الباقر والصادقع

عبدالعزيز ويذكران صنيعه وقد كان فرق عمر بن عبدالعزيز سهم ذوی القربی فی 
 .بنی هاشم وبنی عبداملطلب 

 :ابوفراس
ـــرتم ـــدين حم ـــم وال ـــق مهتض   احل

 

ــــم ــــول اهللا مقتس ــــی آل رس   وف

 

ــــ ــــا هللا منترص ــــال ام ــــا للرج   ي

 

ـــا ـــن لطغ ـــتقمم ـــدين من   ة وال لل

 

ـــا فـــی ديـــارهم   بنـــو علـــی رعاي

 

ــدم ــوان واخل ــا النس   واالرض متلكه

 

  ومــا الســعيد هبــا اال الــذی ظلمــوا

 

ــرتم ــذی اح ــا اال ال ــقی هب   وال الش

 

ـــا ـــدنيا عواقبه ـــن ال ـــني م   للمتق

 

ـــم ـــامل االث ـــا الظ ـــل فيه   وان تعج

 

  
 :دعبل 

ــــی غــــريهم اقتســــام ــــئهم ف   اری في

 

ــــفرات ــــئهم ص ــــن في ــــدهيم م   واي
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٥٣ 

 :بعض السادة
ــــــا ــــــا وحرمتمون ــــــتم حقن   اكل

 

ـــدورا ـــدواين ان ت ـــم ال ـــی بك   عس

 

 
وهی هلا وفی ملكها تنرصف فيها سنني من ابيها بال  ثم انتزع فدک من يد فاطمة

دافع وال مانع وال منازع اذ كانت مل يوجف عليها بخيل وال ركاب وكانت خالصة 
ل له ان اهللا تعالی يقول وآت ذی للنبی النه افتتحها صلحا فنزل عليه جربئيل فقا

قال فدک القربی حقه وقال ومن ذا القربی يا جربئيل قال فاطمة قال وما حقها 
بامر اهللا فلم يزل بعلها وينرصف فيها باعواهنا الی ان قبض  فاستدعاها فسلمها اليها

النبی فلام غلب االول علی االمر طرد اعواهنا عنها وقبضها مع االرث فادعی ان 
ول اهللا وسمج لعله واهنا داخلة فيام قبضه من املرياث وشهدت اسامء بنت عميس رس

فحلفت فاطمة فقال جيوز ان تكون صادقة فام صدق قوهلا وال قبل وام ايمن لفاطمة 
شهادة من شهد هلا وال التفت الی يمينها واغلها وهو شهد وحده شهادة قاطعة انه 

 نورث ثم ادعی مجاعة من الصحابة دعاوی ال سمع النبی يقول انا معارش االنبياء 
فقبلها بغري بينة وامضاها وخرج اليهم منهم جابر بن عبداهللا االنصاری انه ادعی ان 
النبی وعده اذا ورد مال البحرين ائن حيثوا له ثلث حثوات فامضی له وانجز ذلک له 

لی ان النبی اوعده من املسلمني مل يضطره الی اقامة البينة وادعی جوير بن عبداهللا البج
ان يقطعه ارضا نفيسة اسامها فاقطعه اياه بقوله ايضا وادعی هبم الداری ان النبی 
وعده ان يقطعه قريتني من قری الشام فاقطعه القريتني النه صهره علی اخته وكان 



  
  
  
  
  
  

  ٥٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
سبب فی ذلک ان رسول اهللا ملا وصی الی امرياملومنني ان يقضی دينه وينجر وعده 

ناديا فنادی من كانت له عند رسول اهللا عدة او له عليه دينا فليأت اقام بعد قبضه م
علی بن ابی طالب فانه ينجز عنه فاتاه اصحاب الديون والعدات مرسال فكان تقضی 
ذلک بدعواهم من ماله وال يكلفهم البينة عليه فلام رای ذلک االول اراد ان يشارک 

القيام ب هوكليل االمة وان املسلمني وفی ذلک الفضائل رياء وزعم اولياء االول انه وك
بامورهم فكان احتجاجه ملوكلته فی االرث باطال النه مدعی لی خصم له وهلم النه 
احد املسلمني بزعمه فهو باحلقيقة جار الی نفسه المرياملومنني فيام شهد به ومن كان 

يه كل احلاكم املستمع منه ومن فاطمة ومن القاضی فيام يوجد احلكم ان كان هو ف
 .رشيک يدعی شاهد جار خصم حاكم

ولقد فحص املامون عن ذلک فاطردت احلجة له فی رد فدک علی ولد فاطمةي 
فردها ردا ظاهرا بعد ان مجع العلامء لذلک وساهلم عنه وقد تقدمه فی ذلک عمر بن 
عبدالعزيز فی ايام بنی امية والكفر شامل والردة مستحكمة وهو عندهم امام من ائمة 

ل فرد فدک ردا ظاهرا علی ارباهبا فعوتب علی ذلک وقيل له ظلمت الشيخني العد
 .فقال واهللا ظلام انفسهام 

ابوصالح الطائی عن اجلامنی عن هشام بن معاد قال ملا دخل عمر بن عبد  )١(وروی
 فليات الباب فاتاه الباقرالعزيز املدينة امر مناد ينادی من كانت له مظلمة وظالمة 

                                                        
موعظة اإلمام محمد [ ۵۰۳: المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب علیه السالم، ص)  ١

  ]بن علي الباقر ع لعمر بن عبد العزیز
: حدثنا شریك، عن ھشام بن معاذ، قال: حدثنا الحماني، قال: رواه أبو صالح الطائي، قال

من کانت له : کنت جلیسا لعمر بن عبد العزیز، حیث دخل المدینة، فأمر منادیه أن ینادي
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فدخل علیه مواله مزاحم، ) ع(ظالمة، فلیأت الباب، فأتاه محمد بن علي : مظلمة، أو قال

أدخله یا مزاحم فدخل محمد، و عمر : له بالباب، فقال) ع(إن محمد بن علي : فقال له
أبکاه کذا و : ما أبکاك یا عمر؟ فقال ھشام): ع(تسح عیناه بالدموع، فیمسحھا، فقال محمد 

  .کذا یا ابن رسول اهللا
یا عمر، إن الدنیا سوق من األسواق، منھا خرج الناس بما ]:  بن علي ع[فقال محمد 

ن قوم ھم قد ضرھم مثل الذي أصحابنا فیه ینفعھم، و منھا خرجوا بما یضرھم، و کم م
حتی أتاھم الموت، فاستوعبوا فخرجوا من الدنیا نادمین، لما لم یأخذوا لما أحبوا من 
اآلخرة عدة، و ال لما کرھوا جنة، قسم ما جمعوا من ال یحمدھم، و صاروا إلی ما 

بھا فنوافقھم  یعذرھم، فنحن و اهللا محقون أن ننظر إلی تلك األعمال التي کنا نغبطھم
فیھا، و ننظر إلی تلك األعمال التي کنا نتخوف علیھم منھا، فنکف عنھا؛ فاتق اهللا و اجعل 
في قلبك اثنین تنظر الذي تحب أن یکون معك إذا قدمت علی ربك فقدمه بین یدیك 
حتی تخرج إلیه، و تنظر الذي تکره أن یکون معك إذا قدمت علی ربك، فابتغ به البدل، 

  .بن إلی سلعة بارت علی من کان قبلكو ال تذھ
فاتق اهللا یا عمر، و افتح األبواب، و سھل الحجاب و انصر المظلوم، و رد المظالم، ثالث 

  :من کن فیه استکمل اإلیمان باهللا
نعم یا عمر، من إذا رضي لم : إیه أھل بیت النبوة، قال: فجثا عمر علی رکبتیه، ثم قال

ا غضب لم یخرجه غضبه من الحق، و من إذا قدر لم یدخل رضاه في الباطل، و من إذ
  .یتناول ما لیس له

ھذا ما رد عمر بن عبد : بسم اهللا الرحمن الرحیم: فدعا عمر بدواة و قرطاس و کتب: قال
  .العزیز، ظالمة محمد بن علي، فدك

ثم کان، یجب علی األمة أن ینظروھا، و ال یخذلوھا، و ال یکذبوھا فإن فاطمة بضعة من 
ال تدعي غیر حقھا، و علي بن أبي طالب و الحسن و الحسین ال ) ص(ول اهللا رس

  .یشھدون بالزور



  
  
  
  
  
  

  ٥٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
  .فال نصیب له في اإلسالم) ص(فذکر ھذا المحتج، أن من فعل ھذا الفعال بآل رسول اهللا 

  .ثم منعھما عثمان) ص(ھذا و قد أعطیا ابنتیھما ما ادعیا من میراث رسول اهللا 
حدثنا أبو العباس محمد بن إبراھیم بن إسحاق الطالقاني رضي  :۱۰۴: ، ص۱ الخصال، ج

اهللا عنه قال حدثنا محمد بن جریر الطبري قال أخبرنا أبو صالح الکناني عن یحیی بن 
کنت جلیسا لعمر بن عبد العزیز : عبد الحمید الحماني عن شریك عن ھشام بن معاذ قال

مظلمة أو ظالمة فلیأت الباب فأتی  حیث دخل المدینة فأمر منادیه فنادى من کانت له
محمد بن علي یعني الباقر ع فدخل إلیه مواله مزاحم فقال إن محمد بن علي بالباب فقال 
له أدخله یا مزاحم قال فدخل و عمر یمسح عینیه من الدموع فقال له محمد بن علي ما 

بن علي یا عمر أبکاك یا عمر فقال ھشام أبکاه کذا و کذا یا ابن رسول اهللا فقال محمد 
إنما الدنیا سوق من األسواق منھا خرج قوم بما ینفعھم و منھا خرجوا بما یضرھم و کم 
من قوم قد ضرھم بمثل الذي أصبحنا فیه حتی أتاھم الموت فاستوعبوا فخرجوا من 
الدنیا ملومین لما لم یأخذوا لما أحبوا من اآلخرة عدة و ال مما کرھوا جنة قسم ما جمعوا 

محقوقون أن ننظر إلی تلك   حمدھم و صاروا إلی من ال یعذرھم فنحن و اهللامن ال ی
األعمال التي کنا نغبطھم بھا فنوافقھم فیھا و ننظر إلی تلك األعمال التي کنا نتخوف 
علیھم منھا فنکف عنھا فاتق اهللا و اجعل في قلبك اثنتین تنظر الذي تحب أن یکون 

یك و تنظر الذي تکرھه أن یکون معك إذا معك إذا قدمت علی ربك فقدمه بین ید
قدمت علی ربك فابتغ فیه البدل و ال تذھبن إلی سلعة قد بارت علی من کان قبلك 

و » ۲«ترجو أن تجوز عنك و اتق اهللا عز و جل یا عمر و افتح األبواب و سھل الحجاب 
جثی عمر علی انصر المظلوم و رد الظالم ثم قال ثالث من کن فیه استکمل اإلیمان باهللا ف

رکبتیه ثم قال إیه یا أھل بیت النبوة فقال نعم یا عمر من إذا رضي لم یدخله رضاه في 
الباطل و إذا غضب لم یخرجه غضبه من الحق و من إذا قدر لم یتناول ما لیس له فدعا 
عمر بدواة و قرطاس و کتب بسم اهللا الرحمن الرحیم ھذا ما رد عمر بن عبد العزیز 

  .ن علي فدكظالمة محمد ب
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ياعمر انام الدنيا سوق من االسواق فی كالم الی ان قال ثالث من كن فيه ودخل وقال 
من اذا رضی مل يدخله رضاه بالباطل واذا غضب مل خيرجه غضبه من احلق ومن ......

اذا قدر مل يتناول ما ليس له فدعی عمر بدواة وقرطاس وقال هذا ما رد عمر بن 
لكتاب فقيل له طعنت علی فدک الی آخر ا عبدالعزيز ظالمة حممد بن عيلّ 

الصيخني فقال مها واهللا طعنا علی انفسهام وان فاطمة بضعة من رسول اهللا ال تدعی 
 .مل يشهدون بالزور غري حقها وان عليا واحلسن واحلسني 

وفی رواية انه ملا قالوا له طعنت علی الشيخني قال رويدكم يا بنی العاص فواهللا ال 
 :ن انجو كفافا ال علی وال لی وانشد يقولكنت قائدكم الی النار عسی ا

ـــون  ـــع االول ـــا وض ـــی وم ـــا ل   وم

 

ــــــدا ــــــدا رش ــــــون محي   اال ان اك

 

ــــا ــــرء ناجي ــــی ام ــــی والعل   عس

 

ـــدا ـــه بعي ـــدهر من ـــدی ال ـــون م   اك

 

 :الريض
ـــت ـــو بك ـــز ل ـــد العزي ـــن عب ـــا اب   ي

 

  العـــني فتـــی مـــن اميـــة ابكيتـــک

 

ـــت ـــد طب ـــک ق ـــول ان ـــی اق   غـــري ان

 

ـــــک ـــــزک بيت ـــــب ومل ي   وان مل يط

 

ـــا عـــن الســـب والقـــذفانـــ   ت نزهن

 

ــــک ــــراء جلزيت ــــن احلف ــــو امك   فل

 



  
  
  
  
  
  

  ٥٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :والی هذا اشار الفرزدق فی مرثيته 

  كــم مــن رشيعــة حــق قــد رشعــت هلــم

 

ــر ــک ينتظ ــری من ــت واخ ــت امني   كان

 

  يــا هلــف نفســی وهلــف الالهفــني معــی

 

  علـــی العـــدول التـــی تعتاهلـــا احلفـــر

 

 
ابن ابی قحافة ذلک يوم حيرش  عباية عن ابن عباس قال قال علی ان لی يوما احج فيه

 .فيه املبطلون
 : وفی االرشاد ان فاطمة اصبحت تنادی واسوء صباحاه فسمع االول فقال هلا

  ان صــــباحک لصــــباح ســــوء 

 

ــد ــدقوم فوائ   مصــائب قــوم عن

 

الرياشی عن العمری ان معاوية ملا حج من املدينة فوقف علی سقيفة بنی ساعدة ثم 
 .ابوبكر باالمن لسعيد اجلد العظيم اخلطقال مارس بحد اودع ان كان 

قول عبدالرمحن بن عوف فی خرب ان العباس ملا طالب املرياث قال له عمر ان كنت 
من هذا يوم تاتيه تريد منه البيعة فال يبايعک ثم انت االن تاتينا فتستعدينا عليه فال 

ثم اذا ارادوا  نعديک فقال له ابوبكر فی ذلک فقال ال يكون هو لكنه متظاهرين علينا
قال ابوبكر لو كنت تركتنی ال حتدث رس احلاجة اتونا فسمعنا منهم فلام رد العباس 

بک من علی فقال له عمر كيف تقضی له علی علی باملرياث ونحن رددنا فاطمة عنه 
 .فقال االول ما زلت موفقا للخري يا ابا حفص 
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فدک قال الثانی حرص  وفی حديث ابويوسف يعقوب الثقفی انه ملا هم االول برد
سلبک اهللا لبک وقد فعل فقد علمت انک ناهيک وحقيق انت بذلک اذهب عنک 
نلعب حممد بنا واستيثاره بالصفايا دوننا وتقديمه احداث بنی هاشم علينا واهللا لئن 

ولئن رددت االول لتطالبن باالكثر سقيتهم اليوم صفوها ليسقينک غدا كدرها 
رفوا احلق بعد ان جهلوه ثم لتعودن علی اتان ابی قحافة وليقولن من شاء ان يقول ع

فلتستدرها جلوعتک ولتقابلنها لرحلتک ولتعفقن هبا لتعطلک ولعمری ان تلک 
 الحسن حالتک ان تركت وذاک واهللا ما انا آمن ان يثبت بک وبی اصلع بنی هاشم

به فات من  يغيظ بنا من قد وعظناه بنا من صدورناوثبه املحن املوثور فيستخرج قلو
اصامة هذا البيت ما شئت ان تاتی وطاطی نمن اطواهلم واغضض من ابصارهم 
واتركهم بحيث لو تم ملحمد تدبريه فهم كنت تكون كحبو هبم من رقدهتم وقتا لن 
تبلغوا انا وانت ويلک ان فاطمة متخمرة تقعد بنا وتقوم لئن صانعناها برد فدكها 

م ما نبنی ونقض ما نربم ثم قال له عمر ستعلم لتطلبن فاها علی لسان رسيع فی هدن
رشبت ثم مضی فلقيه املغرية بن ان خالفنی من ای املطاعم طعمت و من ای املشارب 

 .شعبة القصة
 :الرسوجي

ــت ــا خرج ــر م ــفوه والة االم   والنص

 

ــاملكر واحليــل ــا ب ــاطم ارثه ــی ف   عل

 

  وال اســـتباحوا دمـــا اوالده غصـــبا

 

  ســليــوم الطفــوف يبــيض اهلنــد واال

 



  
  
  
  
  
  

  ٦٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــدوا ـــطفی قع ـــی املص ـــن وص   وع

 

ـــل ـــی هب ـــردودا ال   تقاعـــدا كـــان م

 

 
وحدث الرافعی حممد بن عبد اهللا بن ابی رافع انه كان االول اذا جاء علی والعباس 

انا عم رسول اهللا ووارثه وقد حال بينی وبني تركته علی فقال االول اين فقال العباس 
ب وانت احدهم فقال ايكم يوازرنی كنت يا عباس حني مجع رسول اهللا بنی عبد املطل

فيكون وصيی وخليفتی فی اهلی وينجز موعدی ويقضی دينی فقال له العباس فام 
ثم اقعدک جملسک هذا فقدمته وتامرت عليه فقال االول اغدرا يا بنی عبد املطلب 

رايتم من بعد اهنام االول الی الثانی فقال الثانمی اخرجومها عنی فقد مهمت يا بنی 
 .طلب عبدامل

وذكر ابن عبد ربه االندلسی فی كتاب العقد انه قال متكلم هارون الرشيد اتريد ان 
اقرر هشام احلكم عليا كان ظاملا فقال له ان فعلت فلک كذا كذا فلام حرض قال له يا ابا 

روت االمة بامجعها ان عليا نازع العاباس الی ابی بكر فی رداء النبی وسيفه حممد 
ال فايمتا كان الظامل لصاحبه فخاف هشام من الرشيد فقال مل يكن وفرسه قال نعم ق

فيهام ظامل قال فيختصم اثنان فی امر ومها مجيعا حمقان قال نعم اختصام ملكان الی 
داود وليس فيهام ظامل انام ارادا ان فهامه علی ظلم كذا هذا حتاكام الی ابی بكر فعرفاه 

 .ظلم هلام
 :ابن علوية

ــــرياث ــــوی امل ــــن ح ــــده أم ــــنهم بع   م

 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٦١ 

ــــــــامن ــــــــه خيتص ــــــــان علي   واالولي

 

ـــــه ـــــرم ب ـــــه اك ـــــی وعم ـــــني النب   ح

 

ــــی الصــــنوان ــــنوا بــــه ف ــــا وص   حين

 

ـــــا ـــــا مل حيرض ـــــان م ـــــامن موتلف   خص

 

ــــــان ــــــاس خمتلف ــــــد الن ــــــا وعن   ناس

 

ــــــل ــــــه ولباط ــــــل بغي ــــــر الباط   جه

 

ــــــتكامن ــــــديق حي ــــــی الص   منهــــــا ال

 

  مل جيهــــال حكــــم القضــــية فــــی الــــذی

 

  جـــــاء لـــــه الفـــــاروق يصـــــطحبان

 

ـــــال ـــــن ل ـــــهلك ـــــا ب ـــــة كان   زم حج

 

ــــــدان ــــــوام يتح ــــــی االق ــــــا عل   ذهب

 

  هللا ايـــــــة حجـــــــة فـــــــی ارثـــــــه

 

ــــــان ــــــه ينحرف ــــــا عن ــــــدا وكان   احت

 

ـــــام دخـــــال ـــــرا ك ـــــه منك ـــــوال ب   ق

 

  علــــــی قــــــالوا ال ختــــــف خصــــــامن

 

 
 ):١(عبدالرمحن نصري

                                                        
  .کذا)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٦٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــــالثمن ـــــــيخان ب ـــــــذا الش   اخ

 

ــــــــــــة ــــــــــــن االرث الوراث   م

 

  وبنـــــــو العـــــــم بخميســـــــهم

 

ــــــــة ــــــــازوا اخلالف ــــــــد ج   فق

 

ـــــــاحبه ال ـــــــو ص   نصـــــــفوبن

 

  هلــــــم فــــــی الترصــــــف اخــــــر

 

ـــــــــق ـــــــــو احل ـــــــــذا هل   ان ه

 

ـــــــــة ـــــــــی اخلراف   ومـــــــــا يبق

 

 
 :ابوهاشم اجلعفری

  اذا كان مل يورث وكان تراثه

 

ـــــال ـــــا ح ـــــ دونن ـــــی نرص ـــــزعم اب   ب

 

ــــی ــــاملرياث واالمــــرة الت   فقــــد حــــرتم ت

 

ـــال ـــرع واالص ـــتوعبتم الف ـــذكر فاس ـــا ال   هل

 

  وفـــــارقتم املـــــولی الوصـــــی وانـــــتم

 

  فضــالعكــوف علــی مــن لــيس يعــد لــه 

 

ـــــــه ـــــــی وآل ـــــــني النب ـــــــرقتم ب   وف

 

ــــــيهم وال رعيــــــتم وال اال ــــــة ف   والذم
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٦٣ 

ــــــه ــــــی وقوم ــــــتم اال ملوس ــــــل ان   فه

 

ـــال   وقـــد فـــارقوا هـــارون واتبعـــوا العج

 

 
 :القاضی بن قريعة

  ان كـــــــــان عنـــــــــدی درهـــــــــم 

 

ـــــــق ـــــــی دقي ـــــــی بيت ـــــــان ف   او ك

 

  خــــــربت مــــــن اهــــــل الكســــــاء

 

  وكفـــــــــرت بالبيـــــــــت العتيـــــــــق

 

  القـــــــــــــول....... وظلمـــــــــــــت

 

  هـــــــــــا العتيـــــــــــقكـــــــــــام يعتق

 

 
 :الربقی

ــــذا ــــا ب ــــه حقه ــــوا فاطم ــــم منع   ه

 

ــجنا ــا ش ــرب قلن ــالح بالص ــجون يص   مس

 

ــــــــة ــــــــنهم حج ــــــــا م   ومل تعله

 

  ولكـــــــن يقولـــــــون زورا وغيـــــــا

 

ــــــرتاث ــــــع ال ــــــاک مجي   ارسک مح

 

  فقــــال امنعــــوا االرث منــــی نبيــــا

 

ـــــاطال ـــــوا ب ـــــد زعم ـــــری لق   لعم



  
  
  
  
  
  

  ٦٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

ـــــا ـــــه جاهلي ـــــم ل ـــــاؤوا بحك   وج

 

ـــــيخة ـــــدک مش ـــــی ف ـــــادل ف   وج

 

ــــــم ل ــــــال بظل ــــــاوق ــــــه علي   دي

 

ـــــا ـــــت حقه ـــــد ظلم ـــــت وق   فقام

 

ــــــا ــــــا آدمي ــــــوا غريه ــــــا منع   وم

 

ــــــاهلم ــــــا ن ــــــال م ــــــا ن   وواهللا م

 

ــــا ــــاس او اعجمي ــــن الن ــــيحا م   فص

 

 
 :دعبل الالئمی

ـــد شـــغل الـــدموع عـــن املعـــانی   لق

 

  علــــی) ١(مصـــائب االطيبــــني بنـــی

 

ــــــيم ــــــيم وت ــــــو ت   هتضــــــمهم بن

 

ــــهم ــــو بمص ــــدعی) ٢(وبن ــــی ال   لبن

 

  وال النبــــــــی يقــــــــدم آل تــــــــيم

 

  هم محــــــزة وبنـــــی عــــــدیعلـــــي

 

ـــــولی   وقـــــد طمعـــــت ســـــائر ان ت

 

                                                        
  .فشی، فاثبتنا ما فی المتن من بعض المتون کالمناقب والغدیر: فی المخطوطات)  ١
  .کذا)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٦٥ 

ـــــولی ـــــی ال ـــــلمني عل ـــــور املس   ام

 

 
 :بن سامة) ١(وناخية

 قـد تـسامـت اليـها واالباعــد مـــن لــوی
ــــــيض ــــــن نغ ــــــل م ــــــاء القبائ   وابن

 

ــــــی ــــــن ســــــلفی عن ــــــا وم   فويله

 

  فــــــوارث ابــــــن امــــــه للصــــــفی

 

ـــــــــولی ـــــــــوهن بن ـــــــــا بن   تنازعه

 

ــــــا ــــــواة تنازعوه ــــــري الع ــــــو غ   ول

 

  دن احلــــــق الرضــــــیحللــــــت معــــــ

 

  فـــــوا اســـــفا علـــــی هفـــــرات دهـــــر

 

ــــــــی ــــــــه اوالد الزك ــــــــايل في   فض

 

ـــــحی ـــــه واض ـــــطفون ب ـــــی املص   ينح

 

ــــی صــــدر البــــدی   بنــــو الطلقــــاء ف

 

  ونــــــــال الفــــــــی اوالد البغايــــــــا

 

ـــــــــیء ـــــــــی بغـــــــــري ف   واوالد النب

    
 

 

                                                        
  .ناحیة؛ ناجیة، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٦٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :وملا انشاء الكميت

  امـــــوی عليـــــا امرياملـــــؤمنني وال 

 

ــرا ــر وال عم ــی بك ــتم اب ــی بش   ارض

 

  ول وان مل يعطيـــــا فـــــدكاوال اقـــــ

 

ــــرا ــــه كف ــــی وال مرياث ــــت النب   بن

 

ــــه ــــان ب ــــا ذا حيرض ــــم م   اهللا اعل

 

ــا ــعی اذا حرض ــن س ــابن م ــوم التغ   ي

 

 
 :اتاه السيد احلمريی فعاتبه فی قوله وانشده

  المنـــــني ابــــــا ركـــــب وال بــــــرت

 

  ان الـــــدهر طوعـــــا مـــــن زفــــــر

 

  ان يكـــــون افـــــرت فاذنبـــــا فقـــــد

 

  يغفــــــر اهللا وقــــــدما مــــــا غفــــــر

 

ــــــام  ــــــدهل ــــــت وق ــــــايقة كان   س

 

  احـــــدثا واســـــتبدال خـــــريا بــــــرش

 

  ومســــــی تــــــاب مــــــن ارساقــــــه

 

ــــــــري ــــــــا ان غ   واســــــــتقل اهللا مل

 

  فعفـــــی عنـــــه ومل يشـــــمت بـــــه
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٦٧ 

ـــقر ـــار س ـــی ن ـــقی عل ـــا اش ـــد م   بع

 

ــــــــره ــــــــالی ذك ــــــــالی اهللا تع   ف

 

ــــــر ــــــه املف ــــــا من ــــــی اعاملن   ال ال

 

ـــــام ان علـــــت ـــــا فل ـــــدا حرب   اوق

 

ـــــر ـــــی بالرش ـــــرب يرتام ـــــار ح   ن

 

ـــب  ـــال ذن ـــا خ ـــب م ـــل ذن ـــیك   اول

 

ـــــر ـــــی مغتف ـــــرب عل ـــــبوا ح   ناص

 

ــــــــه ــــــــت ب ــــــــاب اهللا ان كن   بكت

 

  عــــــن ســــــواه بكتــــــاب تفتقــــــر

 

 

 فصل فی ظلم  حبرت

ُلوَنُه إِنَّ اهللاََّ َسميٌع فی قوله  الباقر ذيَن ُيَبدِّ َلُه َبْعَد ما َسِمَعُه َفإِنَّام إِْثُمُه َعَىل الَّ َفَمْن َبدَّ
 .ابع فی ظلم علینزلت فی عتيق وابن صهاک ومن تت) ١( َعليم

قاطعة مل واعلم ان الفصل بنحو الفصل االول وذلک انه شهد وحده منفردا شهادة 
جيمع معه عليها احد من اصحابه انه سمع النبی يقول نحن معارش االنبياء ال نورث 
وما تركنا فهو صدقة حتی جاز بذلک تركته وروی ولده واهله وسكت الناس عن 

                                                        
  .۱۸۱:  البقرة )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٦٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
فی يدهيا عن سبيل الطعمة وما سمع بحاكم قطع  ذلک وقال ان االراضی كانت

بشهادة واحد فكيف واحلاكم هو الشاهد وكيف يقبل منه وهو متهم علی اهل البيت 
باغتصابه اياهم خالفة الرسول ثم وسعوا القول بالرواية عن عايشة ومالک بن اوس 

ما ابو ابن احلدثان وابی هريرة فاما عايشة فذكرت اهنا سمعت اياها يذكر ذلک وا
البی بكر فاحتج عليها ذلک واما مالک فقال  هريرة فقال حرضت منازعة فاطمة

سمعت عمر يقول حدثنی ابوبكر فاذا الروايات كلها من طريق واحدة والوسطاء 
متهمون غري مامونني وال موثوق هبم ولقد قبض النبی وتركته فی ايدی خملفيه هكذا 

مجاع فزعم االول ان االنبياء ال تورث سبيل كل واحد بحكم الكتاب والسنة واال
فكان هو املدعی وفاطمة  هی التی هلا وفی يدها االرث والبينة جتب عليه وعلی 
موكليه ال عليها ومل يكن للرتكة خطر وانام اراد االاول التضييق علی الطاهرة 

كمنعه ايراملومنني اخلالفة واعمد فی منعهم كل قليل وتكذيب قوهلا ومنعها حقها 
ورد شهادة علی واحلسن واحلسني وقال اهنم جترون شهادهتم وكثري ثم مل يقبل دعوهيا 

الی انفسهم واما شهادة ام ايمن فهی موالتک وموالة ابيک ثم سّن بذلک فی االمة 
اال يقبل شهادة رجل المرئته وال شهادة امرأة لزوجها وال شهادة الوالد لولده وال 

 .شهادة الولد لوالده
 :روی بنت احلرب بن عبد املطلبوانشدت ا

  افـــاطم قـــومی فانـــدبی خـــري مـــا لـــک

 

ــــب ــــرتاب مغي ــــی ال ــــا وف ــــرم ث   واك

 

  وقــــولی صــــالة اهللا يــــا ابــــة ابتــــدت
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٦٩ 

  عليـــک وراحـــت مـــن بنـــی فقـــرب

 

ـــاحلا ـــک ص ـــالم رب ـــن االس ـــزاک ع   ج

 

ــــن اب ــــاخلري م ــــزاک اهللا ب ــــی ج   وعن

 

ـــدثت ـــدک اح ـــد فق ـــاذا بع ـــدر م   ومل ت

 

ــــذب ــــن يك ــــدنا م ــــيم عن   عــــدی وت

 

ـــــه مـــــا احـــــدثو بيعـــــة و   مـــــن قبل

 

ــرتاب وتــذهب ــی ال   هلــم وملــا تغيــب ف

 

ــــی ــــوک فنهنه ــــورث اب ــــون مل ي   يقول

 

ـــ ـــا واق ـــدک عن ـــیـروي ـــة النب   رصی ابن

 

 
 :احلمريی

ــــی ــــن عل ــــی م ــــن اول ــــتم نح   وقل

 

ــــــــا ــــــــة ادركتموه ــــــــه حج   ان

 

  وقلــــــــتم مل نورثهــــــــا نبـــــــــی

 

ـــــــــــا ـــــــــــيم اذا ومل ورثتموه   فف

 

ــــــق ــــــرا عتي ــــــده عم ــــــوال بع   ف

 

ــــــــتمو ــــــــه هبــــــــا فرض   هايكافي

 

  فكـــــم مـــــن ســـــنة فيهـــــا امـــــتم

 



  
  
  
  
  
  

  ٧٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــا ـــــة احييتموه ـــــن بدع ـــــم م   وك

 

 
ابن عباس ملا بلغ فاطمة اجتامع الشيخني علی منع فدكها قالت هذا اول غدرة واقبح 

ثم انتم اوال تزعمون ان ال ارث ) ١(فجرة قاتلهام اهللا ثم مرت اليهام وقالت مسطبني
سلمة ابتز ارثيه واعلب علی ماليه افی لنا افحكم اجلاهلية تبغون ، اآلية ؛ اهيا املعرش امل

افال علی  ان ترث اباک وال ارث ابی وحيا لقد جئت شيدا فريااهللا يا بن ابی قحافة 
عهد تركتم كتاب اهللا ونبذمتوه وراء ظهوركم اذ يقول اهللا وورث سليامن داوود مع ما 

لوا االرحام اقص اهللا من خرب حييی اذ قال رب هب لی من لدنک وليا اآلية وقال واو
بعضهم اولی ببعض وقلوه يوصيكم اهللا فی اوالدكم اآلية وقال ان ترک خري الوصية 
للوالدين واالقربني وقال واتقوا اهللا الذی تسالون به واالرحام وانت تزعم ان ال ارث 
لی من ابی فخصكم اهللا بآية اخرج ابی منها ام تقولون اهل ملتني ال يتوارثان افلست 

احدة ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه منا اهل البيت ام تقولون ابی من ملة و
 . علی اهللا ما ال تعلمون الی آخر اخلطبة

هذه الدعوی وابطال هذه الشهادة قوله يوصيكم اهللا  واعلم ان القرآن ينطق بتكذيب
فی اوالدكم فهذا خطابا عاما وفرضا شامال والنبی جاء هبذا احلكم ورشع لنا هذا 

وهو اولسی ان يعتقده ويدين به والدعوی يبطل عنده قوله وورث سليامن الرشع 
 .داوود كان نبيا فی حياة ابيه بقوله وداوود وسليامن اذ حيكامن فی احلرث القصة

                                                        
  .کذا)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٧١ 

ما ياتيكم منی فاعرضوه علی وقول زكريا فهب لی من لدنک وليا اآليات وقال النبی 
قال سّن .وقد بني اهللا فرائض املواريث والكتاب فان وافقه انا قلته وان خالفه فردوه 

اهللا لكم ان تضلوا فضل هؤالء ومل يقبلوا النبيني فان قالوا االنبياء ال يورث فقد ورث 
امرياملؤمنني بالعلم من رسول اهللا وورث ابوبكر االمارة فام ورثت فاطمة والعباس 

بی بكر وملوكلسيه وتسع نسايا فخرجوا من ارثه صفرا فكان العلم لغريهم واالمارة ال
ومن اين صار البی بكر ان يرث اباقحافة ولعمر ان يرث اخلطاب وكل ولد ورث اباه 

اباها فلو حكم بذلک فی اجلاهلية كان شنيعا قبيحا ان مثل ابی  وال ترث فاطمة 
سفيان وعتبة وابی جهل والوليد من مرشک قريش كانوا ارجح حلوما  واعظم انفة 

لو وّلوا من امرهم ما ساروا فيهم هذه السرية ولقد روی ان من اعداء اهل البيت و
ابابكر سمح حلفظته موضع عمر منه بحجرهتا التی كانت تسكنها من االرث حتی 

بامل عظيم فزادها فی املسجد وفتح هلا باعها عصبتها بعد ذلک من عمر بن عبدالعزيز 
 .خرجته والنبی مل يطلق للرجلني موضع اصبع كوة ينظران اليه

 :البشنوی
ـــــــــه ـــــــــة وراث ـــــــــی قحاف   ايعط

 

ــــــــع ــــــــطفی يمن ــــــــة املص   ووراث

 

ــــــــا مل ر ــــــــا....وم ــــــــی بيته   ن ف

 

  نـــــــزول الكتــــــــاب وال املربــــــــع

 

ـــــواهم فـــــی موضـــــع   نـــــزول احل

 

ــــــع ــــــل كــــــان هــــــو املوض   بجربي

 



  
  
  
  
  
  

  ٧٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  أبنـــــــــت خدجيـــــــــة مدفوعـــــــــة

 

ــــــــدفع ــــــــهاک ال ي ــــــــل ص   وحي

 

ــــــــــــــــــــــــليامن وارث داووده   س

 

ـــــــع ـــــــن االرث ال يمن ـــــــی ع   وحيي

 

  لكــــم اعـــــني مــــا هبـــــا تبرصـــــون

 

ـــــــمع ـــــــت مســـــــامعكم تس   ولس

 

 
 :احلمريی

ـــوا ـــون االولـــی ال يورث ـــالوا النبي   ق

 

ــــا ــــی نبي ــــرث الوص ــــذاک ال ي   ول

 

ــــــتهم ــــــاهتم وهبل ــــــتهم امه   ثكل

 

ــــــا ــــــی وارث زكري ــــــيس حيي   اول

 

  هـــــذا ســـــليامن النبـــــی امل يـــــرث

 

  داوود ملكــــا قــــد حــــواه ســــنيا

 

ـــبلهم ـــی ق ـــارون موس ـــرث ه   اومل ي

 

ــــذلک راضــــيا مرضــــيا ــــی ب   فمض

 

 
 :النيلیابن عودی 

ــا لكــم ــی ال اب ــن اب ــی م ــتم تراث   منع
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٧٣ 

 

ــــتم آبــــائكم قــــد ورثــــتم   فلــــم ان

 

  وقلـــــتم نبـــــی ال تـــــراث لولـــــده

 

  فــــاحرمتمونی االرث فــــيام زعمــــتم

 

ـــــداوود وارث ـــــليامن ل ـــــذا س   وه

 

ــــتم ــــم ذا منع ــــا فل ــــی لزكري   وحيي

 

  فــــان كـــــان منـــــه للنبـــــوة وارث

 

ــتم ــاوی وقل ــتم فــی الفت ــد حكم ــام ق   ك

 

ـــني ـــل النبي ـــی نس ـــد ينبغ ـــم فق   كله

 

ـــم ـــالنبوة يوس ـــنهم ب ـــاء م ـــن ج   وم

 

 
 :الكميت

  وقــــــالوا ورثناهــــــا ابانــــــا وامنــــــا

 

ـــــــــتهم ذاک ام وال اب ـــــــــا ورث   وم

 

  ولكــــن مواريــــث ان امســــا الــــذی

 

  وه دان رشقــــــی لكــــــم ومغــــــرب

 

  يقولـــــون مل يـــــورث ولـــــوال تراثـــــه

 

  لقـــد رشكـــت فيـــه بكيـــل وارحــــب

 

  وحلــــــم والســــــكون وجهــــــرة....و

 



  
  
  
  
  
  

  ٧٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــب ـــــر وتعل ـــــان بك ـــــده واجلن   ولي

 

...........................................  

 

ـــو مـــوّرب ـــان بعـــد العـــيش عض   وك

 

ـــواهم ـــو س ـــلح لعض ـــی مل تص ـــان ه   ف

 

ــــرب ــــق واق ــــان ذوی القربــــی اح   ف

 

 
 :ابودهبل اجلمحی

  ....لقــــد كــــان فــــی ام الكتــــاب 

 

ــا ــخ لــوحی حكومه   وفــی الــوحی مل ينس

 

ـــا ـــد تعلموهن ـــی املـــرياث ق ـــرايض ف   ف

 

ـــب الب ـــدی الل ـــوح ل ـــايل ـــري ارومه   ص

 

  هبــا  دان مــن قبــل املســيح بــن مــريم

 

  ومـــــن يعـــــد ملـــــا امـــــر بريمهـــــا

 

ــــــد ــــــل غــــــري آل حمم   فامــــــا لك

 

ــــا ــــا وزعيمه ــــه احكامه ــــی ل   فيقض

 

ـــــی ـــــی فريمت ـــــرياث النب ـــــا بم   وام

 

ــــر ــــه ال ــــيمها.....ب ــــا وجس   ن دفه

 

  فكيـــف وضـــلوا بعـــد مخســـني حجـــة
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٧٥ 

ـــا ـــاة اديمه ـــک الرس ـــی مل ـــالم عل   ي

 

 
 :حممد بن احلسن الكالعی

ـــدک ـــی ف ـــة ف ـــدوا لفاطم   واب

 

ــرک ــا ت ــی م ــر ف ــانوا املطه   وخ

 

ــــک    فاصــــبحت حمارمــــه تنته

 

  ومــــــرياث اوالده مشــــــرتک

 

ــــا ــــآرائهم العبين ــــوا ب   وعاش

    
 

 
 :الواصفي

  لقد القت الزهراء من بعد فقده 

 

  علــی فــدک امــر ام مــن االمــر فاضــحا

 

ـــــد ـــــراث حمم ـــــن ت ـــــع ع   زواقني

 

  ابيهــــا والقــــت مــــن دالم قبائحــــا

 

ــــــه ــــــد قياليت ــــــاز ارث حمم   اذ ح

 

ـــاحما ـــدر س ـــک الق ـــی ذل ـــة ف   لفاطم

 

ـــاهرا ـــرد ظ ـــل التم ـــال فع ـــد فع   لق

 

ــائحا ــلمني فض ــی املس ــحا ف ــد افض   وق

 



  
  
  
  
  
  

  ٧٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــه ــل بيت ــی اه ــا املختــار ف ــد خالف   وق

 

  وغشــاه فــی القربــی وقــد كــان ناصــحا

 

 
 :الربقي

  فلـــم يــــوار رســـول اهللا فــــی حــــدث 

 

ـــــان ـــــون هلام ـــــب فرع ـــــی تعص   حت

 

ـــتخرجا فـــدكا منهـــا وقـــد ع   لـــامفاس

 

  باهنــــــا حقهــــــا حقــــــا بتبيــــــان

 

ــــر ــــب وال زف ــــا رك ــــول اب ــــال اق   ف

 

ـــان ـــاءا بربه ـــد ج ـــواب وق ـــی الص   عل

 

  فـــــان تقولـــــوا اصـــــابا فـــــاليهود اذا

 

  بــــارث داوود اولــــی مــــن ســــليامن

 

 
 :العبدی

  فلـــــام بـــــات امحـــــد عـــــاد حبـــــرتا

 

  علـــــــيهم غـــــــري مســـــــتور خفـــــــی

 

ـــــی ـــــن عل ـــــی م ـــــن اول ـــــالوا نح   وق

 

ـــــــــوی ـــــــــومهم الغ ـــــــــدا لق   اال بع

 

ــــــالو ــــــیوق ــــــاملرياث اول ــــــن ب   ا نح
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٧٧ 

 

  لعمـــــــر اهللا مـــــــن حكـــــــم غـــــــوی

 

ــــــــة الردی ــــــــی باكي ــــــــت وه   وقال

 

ــــــاهلی ــــــم اجل ــــــی حك ــــــم ف   وحيك

 

  افـــــی القــــــرآن ان تــــــزوی حقــــــوقی

 

ـــــــدعی ـــــــن ال ـــــــی ب ـــــــا دع   وحيوهي

 

 
 ):١(السيف

ــــايل ــــی س ــــاداهللا ان ــــا عب   ي

 

ــاحللی ــا ب ــت عنه ــور لس ــن ام   ع

 

ــی ــيام مض ــا ف ــمعتم ميت ــل س   ه

 

ــــه ــــان رسا ثال ــــی...خ   االول

 

ــــــق ــــــام بعتي ــــــق رغ   وزري

 

ـــی ـــن دون عل ـــد م ـــا امح   ورث

 

 
 : وله قال

ـــــــا ـــــــذيبا مل ـــــــورث تك   ال ي

 

  
ـــــــال   ـــــــرمحن بخ ـــــــزل ال   ان

 

                                                        
  .کذا)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٧٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ):١(وجشع

  ابـــــن مـــــا قـــــال ابـــــوحييی الـــــذی

 

  قـــام فـــی املحـــارب يـــدعوا وجيــــزع

 

ـــــی ـــــا خيلفن ـــــی وارث ـــــب ل   رب ه

 

ــــــع ــــــام يتب ــــــال وعل ــــــا فض   وارث

 

ـــرت ـــا ح ـــی وم ـــت حـــوا علم ـــاذا م   ف

 

ــــــلع ــــــه الض ــــــالی وجنبي   مــــــن م

 

ــــــ ــــــدوه ــــــی وف ــــــه حيي   ب اهللا ل

 

  نــــا لــــه الـــــدهر بشــــيب وضـــــلع

 

ـــــــــد ـــــــــی اهللا ق ـــــــــليامن نب   وس

 

ـــــــنع ـــــــاه داوود الص ـــــــت كف   ورث

 

ــــــــه ــــــــاه ملك ــــــــيخ اب   ورث الش

 

  والـــــذی كـــــان مـــــن املـــــال مجـــــع

 

  مـــــــا ســـــــمعنا بعتيـــــــق ظاملـــــــا

 

ــــــدع ــــــدی وابت ــــــيام تع ــــــه ف   نفس

 

  ال بعهــــــد عنــــــده يــــــدلی بــــــه

 

  مــــن رســــول اهللا مــــايوس الطمــــع

 

                                                        
  .کذا)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٧٩ 

  غصــــــب التيمــــــی ملكــــــا فاينــــــا

 

  ربـــــــع التيمـــــــی فيـــــــه وربـــــــع

 

ـــــــره ـــــــی آخ ـــــــدنيا عل ـــــــر ال   آث

 

ـــــبع ـــــا والش ـــــدی فيه ـــــيب ال   ليص

 

ـــــا طرفـــــا ـــــيش منه ـــــاب الع   فاص

 

ــــانقطع ــــه ف ــــيش من ــــی الع ــــم ول   ث

 

 
 :العونی

  ومــــا عــــذره فــــی اخــــذ ارث حممــــد

 

ـــــبات ـــــن العص ـــــت م ـــــاه لس   البن

 

ـــاينوا ـــاب وب ـــض الكت ـــوا نق ـــن بغ   ولك

 

  بضـــغن ثـــوی فــــی انفـــس خفنــــات

 

ــــالوا عهــــود اهللا مــــ ــــاان ــــان ظامل   ن ك

 

ـــــــات ـــــــن مفرتي ـــــــار زور ك   باخب

 

ــــيهم ــــتاثرون عل ــــتوجب املس ــــام يس   ب

 

  تـــــــراثهم ان كنـــــــت ذا نصـــــــفات

 

ــاهلم ــی فع ــم ف ــوا هب ــت االه ــد خاض   لق

 

  جيلــــــوا مــــــن االثــــــام ملــــــتطامت

 



  
  
  
  
  
  

  ٨٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :وله

ــــــا ــــــدوا مبعوث ــــــا احل ــــــی اذا م   حت

 

  واودعـــــــوه اجلـــــــدث املجـــــــدوثا

 

ــــــا ــــــة املكروث ــــــار الفتن ــــــوا مخ   الت

 

  موروثـــــامكـــــرا وقـــــالوا مل يكـــــن 

 

ــــــينا ــــــدع املس ــــــوت املب ــــــم دع   فل

 

ــــــد ــــــران بالتجوي ــــــاری الق ــــــا ق   ي

 

ـــــديد ـــــالح والش ـــــل الص ـــــی العم   ف

 

ــــــده املحــــــدود ــــــی ح ــــــد ف   امل جت

 

  ارث ســـــــــــيلامنک مــــــــــــن داوود

 

  وارث بحــــــــق بعــــــــده زكريــــــــا

 

 :وله
  ومســــائلی عــــن ارث امحــــد بعــــده

 

  فاجبتــــه حتــــت الكــــالم كالمــــا

 

ــــم ــــوال تعل ــــالنی س ــــت تس   ان كن

 

ـــيس ـــا ل ـــمع جواب ـــا فاس ـــه مالم   في

 

  او كنــــت تســــالنی ســــوال معنــــت

 

ــامم ــواب س ــی اجل ــت وف ــمع هبل   فاس
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٨١ 

ــــده ــــن بع ــــاالرث ارث حممــــد م   ف

 

  للصـــحب وهـــو علـــی ذويـــه حـــرام

 

  وهنـــــوا ان االنبيــــــاء ال تــــــورث

    
 

 
 .فقد روی علامئكم ملا نزلت وآت ذی القربی حقه دعا فاطمة فقال هلا فدک

بن داوود اخلربی عن فضيل بن مرزوق  رواه ابوحفص عمر بن عهلی بن عبدالرمحن
 .عن عطية عن اخلدری قال ملا نزلت اخلرب

واخرب ايضا عبدالرمحن بن صالح االزدی عن انس املالی عن فضيل بن مرزوق عن 
 .عن اخلدری عطية 

واخرب ايضا ابومعمر سعيد بن حتيم وعلی بن غنم الكندی وحييی بن علی وعلی بن 
 .مسهر عن فضيل بن مرزوق 

 .رووا عن االسدی وعن املجاهد  ايضاو
 :انشد العونی

ـــــة ـــــان الفرق ـــــالی اذا ب ـــــال تع   ق

 

ــــی القريــــب حقــــه   وآت ذی القرب

 

 
فكيف يرون انا معارش االنبياء ال نورثفقد اعطيا ابنتيهام ما ادعيا من مرياث رسول اهللا 

انا ثم منعهام عثامن ورووا عن رشيک ان عايشة وحفصة اتيا نعثال يطلبان منه ما ك
ابوهيام يعطيهام فقال ال وال كرامة والل ما ذلک لكام عندی فاحلقا وكان متكئا فجلس 



  
  
  
  
  
  

  ٨٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وقال سيعلم فاطممة ان ابن العم اناهلا اليوم ثم قال لستام اللتني شهدمتا عند ابويكام 

 .ولفقتام نفسكام اعرابيا يتظهر ببوله 
صدقة فمرة تشهدون  مالک بن اوس بن احلدثان ثم  شهدتم قال ال نورث ما تركناه

ان تركته صدقة ومرة تطلبون مرياثه وفی رواية فان كنتام شهدمتا بباطل فعليكام وعلی 
من اجار شهادتكام لعنة اهللا ولعنة الالعنني واملالئكة والناس امجعني واهللا ما اشک بعد 

تا ومها هذا انكام قد قد شهدمتا بباطل فوليا يلعنانه ويدعوان عليه فقال اين انتام فالتف
بريان انه قد رجع هلام الی ما حيبان فقال قد انزل اهللا سورة كفاكم اخرسنا فی الدنيا 

 .واالخرة
الذی فرضه اهللا فی  وفی رواية انه قال عثامن فابطلتام بشهادتكام مرياث فاطمة 

يعطينا قال مكان ابواكام يعطيانكام ما يريدان وانا كتابه قالتا اعطينا ما كان من قبلک 
امنعكام ما اريد فقاال اخذت سلطاننا ومنعتنا مالنا قال فای سلطان كان لكام والبواكام 

ری من املسلمني واملال السلطان هللا يوتيه من يشاء من عباده انام عليا بغري شو
 .ال لی وال لكام فانرصفتا يسبانه ويسبهام للمسلمني 

 :كشواذ بن امالس
ــــرب ــــوق املن ــــو ف ــــا وه ــــه يوم   جائت

 

ـــــراء  ـــــمح ـــــدالم االعرس ـــــت ال   اوبن

 

  قالـــت لـــه يـــا عـــثم رقـــت حـــالی

 

  وغلـــــب الفقـــــر وقلـــــت مـــــالی

 

  وهــــــات مــــــاال غــــــري ذی نفــــــاد

 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٨٣ 

ــــــاد ــــــام الرم ــــــف ك ــــــال وال ك   ق

 

ــــــان ــــــه ثعب   واغلظــــــت فــــــی قول

 

ــــــيطان ــــــارد ش ــــــت اال م ــــــا ان   م

 

  قـــــال هلـــــا نعـــــامن يـــــا نبـــــوح

 

ــــــوح ــــــو زوج ن ــــــوط ث ــــــراة ل   م

 

 
عن عايشة وكانت فاطمة وفی البخاری  فی خرب طويل عن عروة بن الزبري 

 تسال ابا بكر نصيبها مما ترک رسول اهللا من خيرب وفدک وصدقته باملدينة فابی
به اخشی ان  ابوبكر عليها ذلک وقال لست تاركا كان رسول اهللا يعمل به اال عملت

تركت شيئا من امره ان ازيغ فاما صدقته باملدينة فدفعها عمر الی علی وعباس واما 
مسكهام عمر فيا عجبا من امرهم فان ابابكر وعمر منعا عن علی خيرب وفدک فا

وفاطمة وعن ساير االزواج علی انه صدقة ثم اعطيا ابنتيهام فقط ثم اعطی عمر 
صدقة النبی باملدينة عليا والعباس وامسک خيرب وفدک كانه آمن ببعض وكفر ببعض 

ا مروان فلام ولی مروان ثم ان عثامن منع من عايشة وحفصة ما اعطامها ابومها واقطعه
جعل الثلثني منها البنه عبد امللک والثلث البنه سليامن فلام ولی عبدامللک جعل ثلثه 
لعبد العزيز وبقی الثلث لسليامن فلام ولی سليامن جعل ثلثه لعمر بن عبدالعزيز فلام 

لی ان ولی عمر بن عبدالعزيز ردها كلها علی ولد فاطمة فاستاثر هبا اللعناء من بعده ا
تولی املامون فجمع فقهاء االمة من البلدان وحيتج معهم فاعرتفوا ان احلق لفاطمة ثم 

 .امر عمر بن مسعدة بانشاء سجل قری علی ساير االعامل بردها



  
  
  
  
  
  

  ٨٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
يا عجبا الصديق املقدم يمنع مرياث النبی ويعطی ولده واذا قيل له اهنا ولدها 

وجيری علی عايشة وحفصة فی ) ١(حمتاجون الی انفاق جعل هلم فی كل سنة بلعة
 .كل سنة اثنا عرش الف درهم 

 .وقد روی لكل واحد منهام اثنا عرش الف درهم
 :العونی

ــبحا ــم اص ــباها ارثهــا ث   امــا غص

 

  لوارثهــــــا دوهنــــــا يرثــــــان

 

 
 :ابوجعفر

ـــا ـــان منتن ـــم ان ك ـــداوی اللح ـــح ي   بمل

 

ـــد تغـــريا ـــح الـــذی ق ـــام حيلـــة املل   ف

 

  فعـــدل ابـــی ركـــب اذا كـــان شـــامال

 

ــری ــدک الق ــی ف ــراء  ف ــب الزه ــم غض   فل

 

ـــافرا ـــان ك ـــه ك ـــذا فعل ـــان ه ـــن ك   فم

 

ـــرا ـــه كـــان اكف ـــک فـــی كفران   ومـــن ش

 

 
واتی العباس الی االول فطلب القطيعة التی كان النبی اقطعه اياه من احلرية والرصافة 
والقايظ فلم يقبل قوله وهو يعطی االعراب واالحزاب والطلقاء ويصدقهم علی 

                                                        
  .کذا)  ١



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٨٥ 

رسول اهللا وخيرج عليا وال يقبل قول فاطمة وال اقول ابنيهام ثم دعواهم ويكذب عم 
 .يساهلم البينة فاذا اتوه هبا تساق عنهم باحلبل

 :البشنوی
ـــــــة  ـــــــراء فاطم ـــــــذب الزه   تك

 

  مـــــاذا تقـــــول اذا بـــــدا العـــــرض

 

ـــــــة ـــــــاحلق ثابت ـــــــهودها ب   وش

 

ــــض ــــک املح ــــد ظلم ــــت امح   ولب

 

ـــــــنكام ـــــــاحلق يقضـــــــی اهللا بي   ب

 

ــــبض ــــانه الق ــــن ش ــــا ع ــــا ظامل   ي

 

  مــع ســـهم ذی القربــی علـــی فـــدک

 

  الـــبعض) ١(والظلـــم يتلـــوا بعتـــه

 

 
حاتم باسناد له ملا كان بعد وفات النبی دارت فاطمة سبعة ايام علی املهاجرين 

وابوذر واملقداد وعامر وتساهلم عام سمعوا من رسول اهللا فی واالنصار معها سلامن 
 الول فاطلب لی ليكون اوكدفدک فلم جتد هلا معينا فقالت لعلی يا بن عم اذهب ا

 .للحجة
فخرج امرياملؤمنني فاذا به جاء فقال ايذكر يا رجل يوما قال رسول اهللا فدک لفاطمة 
ليس الحد فيه حق فقال يا ابا احلسن قد ذهب ذلک علی فقال ان قال لک رسول اهللا 

                                                        
 .بعضه: کذا والظاھر )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٨٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
جد ويامرک برده اترد ذلک قال نعم واخذ بيده الی املسجد مسجد قبا فلام بلغ املس

اخذ بتلبيبه وادخله املسجد فاذا برسول اهللا واقفا فی حمرابه مرتديا بردائه فنظر اليه 
خلقک من تراب  وعض عليه االنامل وقال بئس ما خلفتنی فی قومی اكفرت بالذی

 .رّد علی فاطمة فدک
فخرج حبرت فقال مد يدک يا ابا احلسن الجد ذلک البيعة ورجع الی منزله فقال 

ونی اقيلونی وجلس ثالثة ايام فدخل عليه الثانی فقال ما شانک فقص الصحابه اقيل
عليه احلديث فقال اليس كنت معه فی الغار اذا اراک البحر والسفن فقال نعم فقال 

 .هذه يضامن ذلک
 :احلمريي 

  مواريــــــــث النبــــــــی واقربيــــــــه

 

ـــــرّ  ـــــن م ـــــيم ب ـــــو ت ـــــا بن   تناوهل

 

  وآل عـــــــدی حازوهـــــــا مجيعـــــــا

 

ــــــر ــــــافظ ام ــــــة ب ــــــل امي   ونس

 

ـــــــــ ـــــــــی اناخ ـــــــــم ال   ذ حقه

 

ــــر ــــل كف ــــز ك ــــالكفر يغم ــــوا ب   ات

 

  وقـــالوا ابـــن كبشـــة قـــد ســـحركم

 

ـــــان وســـــحر   يـــــريكم كـــــل هبت

 

  ويـــــــزعم انـــــــه اتـــــــاه علـــــــام

 

ــــن اوال ــــريش م ــــا لق ــــ.... في   نرص
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٨٧ 

  فـــام فـــی قـــول امحـــد مـــن جنـــان

 

ــــــ ــــــم او ورد جرس ــــــيم دائ   )١(نع

 

 
 :وله

  مـــــــاذا تقـــــــول اذا اتـــــــاک حممـــــــد

 

ــــر ــــک تنظ ــــني طرف ــــت بع ــــرا وان   جه

 

  ک عــــن ظلمــــی فــــتعلم اننــــیينهــــا

 

  اولــــی هبــــذا االمــــر منــــک واجــــدر

 

ـــــد بـــــه مصـــــلی امحـــــد   ومضـــــی يري

 

ــــــد املتكــــــرب ــــــه الواح ــــــلی علي   ص

 

ــــــه ــــــی حمراب ــــــول اهللا ف ــــــرای رس   ف

 

ــــــدر ــــــل مــــــا يشــــــاء ويق   واهللا يفع

 

  نــــــادی فاســــــمعه النبــــــی ومل يكــــــن

 

ــــــــرت ــــــــاب تس ــــــــنهام حج   اذ ذاک بي

 

ـــــه ـــــه كان ـــــی الي ـــــراث اخ ـــــلم ت   س

 

ــــــک للشــــــقی االخرســــــ   اولــــــی وان

 

ـــــــــة ـــــــــيكم بظالم ـــــــــركبن ول   ال ت

 

                                                        
  .کذا)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٨٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــر ـــــذی ال تغف ـــــذنب ال ـــــوا ال   فتحمل

 

ـــــا ـــــدكا هل ـــــا ف ـــــق رده ـــــوی عتي   فن

 

ـــــر ـــــل تتفك ـــــه اه ـــــی ل ـــــال الوص   ق

 

ـــی ـــذوی النه ـــه ل ـــی قلب ـــراء ف ـــا ام   ورع

 

ـــــ ـــــه وين ـــــه علي ـــــوح ب ـــــش يب   رشـغ

 

ــــــام ــــــاخربه ب ــــــی ف ــــــش ال خيف   والغ

 

ـــــرب ـــــال املخ ـــــه فق ـــــی ل ـــــال الوص   ق

 

ـــــه ـــــت فان ـــــا راي ـــــک م ـــــرد عن   ال ي

 

ــــ ــــيس بض ــــحر ول ــــحرس ــــن يس   اير م

 

ابن عباس قال كنا ذات ليلة عنده فبينا فی سمر لنا ان نحن برجل قد هجم علينا متزرا 
وفی يده بازار صنعانی مرتد برداء عدی فی رجليه نعالن حرضميتان خرضاوتان 

عكازة سوحط يتوكاء عليه فسلم علينا فرددنا عليه فقال له االول ارتفع رمحک اهللا 
كاء علی عكازته وقال انی رجل من اهل اليمن اردت احلج فوقف علی قدميه وتو

وكانت لی جارة فقالت لی انک سوف تلقی الرجل الذی زعم انه خليفة رسول اهللا 
فاذا لقيته فبلغ رسالتی قلت ماجور انشاء اهللا فقال االول قل رمحک اهللا فقال هی 

له ارضون فكنت وكانت تقول لک انی امراة ضعيفة وكان والدی يعيننی علی زمانی 
اعيش منها وبعلی وابنای فلام توفی والدی وثب علی بعد وفاته امري البلد فنزع 

وال برة فقال االرضني من يدی وجعلها لنفسه ودخلها ياخذه وال ينالنی منها مترة 
االول ما ذاک له وال كرامة للظامل املتعدی واهللا الفضحنه والعزلنه والكيدن به 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٨٩ 

فقال يا خليفة رسول اهللا ابعث الی هذا اخلبيث املخبث من حيرض فالتفت اليه الثانی 
 .حتی تنزل به عقوبتک فقد جار وظلم واعتدی 

فقال الرجل نعوذ باهللا من سخط اهللا نعوذ باهللا من غضب اهللا ثم قال فمن يكون اظلم 
واجور ممن اظلم ذرية رسول اهللا ثم غاب الشخص فی اعيننا فقال االول خلدمه ردوه 

لوا ما راينا احد دخل وال خرج وان الباب ملغلق من اول الليل فالتفت الی الثانی فقا
فقال له اسمعت كالم الرجل فقال الثانی ليهولنک ذلک فان الذی سمعت فی وادی 

 .اجلن اعجب من هذا
 :قال ابن عباس فسمعنا هاتفا هو يقول

ـــه ـــق ب ـــم ال يلي ـــمی باس ـــن يس ـــا م   ي

 

  اعـــــدل علـــــی آل ياســـــني امليـــــامني

 

ـــت ـــد ذهب ـــا لق ــــرض ابليس ـــل اخل   اجتع

 

ــــلني ــــن رای املض ــــذاهب ع ــــک امل   ب

 

ـــی اهللا ممـــا قـــد ركبـــت بـــه ـــب ال   فت

 

ـــــوليني ـــــم ال ـــــی ودع ظل ـــــی النب   ال

 

  نحــن الشــهود وقــد دلــی علــی فــدک

 

ــــون ــــري مفت ــــد غ ــــی وكي ــــت النب   بن

 

ـــــق حقهـــــم   فـــــاهللا يشـــــهد ان احل

 

ـــــديني ـــــق الع ـــــيم وال ح ـــــق ت   ال ح

 

ــــد  ــــوق ــــا ت ــــهدت اخ ــــيتهش   يم وص

 



  
  
  
  
  
  

  ٩٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــوام للـــــدينبانـــــ ـــــل الق   ه الفاض

 

ـــــن ـــــا حس ـــــوبكر اب ـــــن اب   ال تقبض

 

ــــني ــــري النبي ــــن خ ــــه اهللا م ــــا خص   م

 

ــــه ــــني فارق ــــا ح ــــی علي ــــص النب   خ

 

ــــدين ــــران وال ــــم والق ــــاحللم والعل   ب

 

ــــتم ــــري مكت ــــرا غ ــــحابة ط   دون الص

 

ــــيني ــــري الوص ــــن خ ــــدر م ــــان حي   ب

 

  مل ال وفيــــــــت ابــــــــابكر ببيعتــــــــه

 

  يـــوم الغــــدير علــــی رؤوس املالعــــني

 

ـــر  ـــن يغف ـــدکل ـــی ف ـــرت ف ـــا دب   اهللا م

 

ـــون ـــد مغب ـــع عب ـــة م ـــم فاطم ـــن ظل   م

 

 
 :ثم قال

  عـــدات اخـــا تـــيم علـــی كـــل ملحـــد

 

  وجــــرت علــــی ال النبــــی حممــــد

 

ـــت تـــيام مـــع عـــدی وزهـــرة   واعني

 

  وافقـــرت عـــزا مـــن ســـاللة امحــــد

 

ــــدا ــــان حمم ــــكا ب ــــدک ش ــــی ف   اف
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ــــهد ــــيم بمش ــــم دون ت ــــا لفط   جرهي

 

ـــــده  ـــــلامن ومقـــــداد بع ـــــی وس   عل

 

ــامر  ــع ع ــدب م ــجدوجن ــط مس ــی وس   ف

 

ــــــاالمس ان تراثــــــه   واشــــــهدنا ب

 

  لفاطمـــــــة دون البعيـــــــد املبعـــــــد

 

. 
وروی مجيع مشاخينا ان امرياملومنني فقدم الی االول بالشهادة بسبب ارض فدک 
وامتنع االول من تسليمها الی فاطمة قال له يا ابابكر انشدک اهللا اال صدقتنا عام 

فی شيئ وهو فی يد احدمها دون االخر  اسئلک عنه قال قل قال لو ان رجلني احتكام
من يده دون ان يثبت عندک ظلمة قال ممن كنت تسال البينة منهام وعلی  اكنت خترجه

علی املنكر  من كنت توجب النهی منهام قال ساءل البينة من املدعی واوجب النهی
عموا قال فلم حتكم فينا بغري ما حتكم به فی املسلمني قال ويف ذلک قال الن الذين ز

ان رسول اهللا قال ما تركناه فهو صدقة له فی تصدقه نصيب وتانت ال جتيز شهادة 
الرشيک وتركه رسول اهللا علی حكم االسالم فی يدی وورثته الی ان تقوم البينة 
العادلة ممن ال نصيب له فيام يشهد به وعلی ورثة رسول اهللا اليمني فيام يذكرونه من 

رسوله اذا قبلت شهدة الرشكاء فی الصدقة علينا  ذلک فقد خالفت حكم اهللا وحكم
 .وطالبتنا باقامة البينة علی ما نذكره فيام ادعوه علينا فهل هذا اال الظلم والتحامل 

 ثم قال يا فالن ارايت لو شهد الشهود املعدلون من املسلمني عندک علی فاطمة
 بفاحشة ما كنت صانعا؟ 



  
  
  
  
  
  

  ٩٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .اخذن فی اهللا لومة الئمقال اذا واهللا اقيم عليها احلد وال ي

 .اذ ا واهللا كنت خترج من دين االسالم ومن دين اهللا ورسوله قال
 قال ومل؟

قال النک تكذب اهللا وترد قوله وتصدق املخلوقني اذ قد شهد اهللا لفاطمة بالطهارة 
فی قوله انام يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهريا فقلت انک 

ن شهد عليها بالرجس وترتک شهادة اهللا هلا بالنفی عنها فلام مل خيرجوا تقبل شهادة م
 .باقام عن املجلس وترک عليا وانرصف

وقال مشاخينا من اذهب اهللا عنه الرجس وطهره تطهريا ال يكون كذابا وال يطلب 
باطال ولو كان قول االول صدقا فی قوله تركة النبی صدقة علی مجيع املسلمني فاذا 

باهل بعلی وفاطمة واحلسنني االمجاع ان النبی وبجميع املسليمن كون ظاملة فاطمة ت
 .فی قوله نبتهل فنجعل لعنة اهللا علی الكاذبني ومن مل يكن كاذبا فهو صادق

فی  فلام رد االول دعواهم وشهادهتم اما انه فی شک من كالم اهللا تعالی او شک
لصادقني فقطعنا علی صدقهم ولو صدقهم وكالمها باطل وقال اهللا تعالی كونوا مع ا

 .اجتمع العامل عليهم 
والعجيب كيف يرد شهادة امرياملؤمنني وهم يروون قول النبی علی مع احلق واحلق 

 .مع علی اخلرب
سيدا شباب اهل اجلنة  او كيف يرد شهادة ام  او كيف ترد شهادة احلسن واحلسني

قبل ظهور حاله او كيف النبی ايمن امرأة من اهل اجلنة واهنا كانت خترب بفضائل 
يكذب فاطمة فی دعوهيا وهم يروون فاطمة بضعة منی فالنبی ال يكذب ونسبتهم 

الشاهدين بالزور الطالبني الباطل باهنم جيرون النفسهم فاقامهم مقام الكذابني 
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املستحلني للمحارم واعتقادهم اهنا طلبت باطال وقالت كذبا ومل تكن تعلم من دين 
من ) ١)(عليكم(ال حق هلا فی تركته ثم يدعون مع هذا خذوا شطر دينكم ابيها اهنا 

 ).٢(عايشة اخلرب
 .وجتهل فاطمة ساله حتی تطلب حماال فتحفظ عايشة مجيع الدين 

واعجب منه ان بعلها مل يعلمها الصواب ومل يمنعها عن اخلروج من منزله ليطلب 
 .الباطل بني الناس 

م ابنته وال يوصی اليها انه ال حق هلا فی مرياثه وقد واعجب من ذلک ان النبی مل يعل
جرت عادة العقالء بذلک مع قول اهللا وانذر عشريتک االقربني وقوله يا اهيا الذين 
آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقوله بعثت الی اهل بيتی خاصة والی الناس عامة 

ة النبی صدقة ملا جاز هلا نحن اهل البيت ال حتل لنا الصدقة فلو كان تركوقال النبی 
مطالبتها وال استحل اخذها واذا كانت صدقة علی املسلمني فاملسلمون كلهم رشكاء 

 فيه فكيف يقبل االول شهادة الرشكاء وبام كانوا جترون الی انفسهم كام كان علی
جير الی نفسه علی زعمه وقد حصل العلم بزهدها وزهد ابن عمها فی احلالل  من 

 .طلبهاحلرام  الذی الجيوز  فكيفالدنيا 
ومن اطعم الطعام علی حبه املسكني واليتيم واالسري ونزلت فيه هل اتی  ال يطلب 
وال يلتمس الباطل وال جير الی نفسه وال يظلم الناس وال كان االول اعلم برشع النبی 

 .من فاطمة وبعلها وولدهيا 
                                                        

  .ه وکونه من االضافةمن بعض النسخ والظاھر عدم االحتیاج الی)  ١
فراجع الی العبقات فی ما نقله من علمائھم فی رد ھذا الحدیث مثال فی تحفة )  ٢

  .االحوذی للمبارک فوری



  
  
  
  
  
  

  ٩٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ركته البغلة والسيف والعاممة وقد امجعوا ان عليا كان عنده ما خلفه رسول اهللا من ت

فكيف جاز هلم ترک ذلک عند علی وهو بامجاع ال حتل له الصدقة وان كان علی 
قهرهم علی ذلک خرج من دين اهللا ووجب عليهم حماربته كقصدهم املسمني باهل 
الردة اذ كان قد خالف النبی تعمدا بمنعه بام امر به فی تركته وخالف اهللا تعالی جهارا 

وقد حرمها اهللا عليه ولزمهم ايضا فی امساكهم عن حماربته فی له الصدقة فی استحال
ذلک ما لزمه من الذم واستحقاق العقوبة  وهذا يوجب عليهم الربائة من مجيع 
املهاجرين واالنصار وان كانت الصحابة حاربوا عليا فی ذلک لقد خالفوا مجيعا 

 .م اهل بيت ال حتل هلم الصدقةاهنرسول اهللا برتكهم صدقته فی اهل بيته وقد اخربهم 
الن النبی كان هذا مع ما يلزمهم من تكفري اهل البيت مجيعا متی صح ان تركته صدقة 

فی ذلک الهنم ال خيلوا اما ان يكونوا قد علموا ذلک من النبی خان اهل بيته 
 فخالفوهم تعمدا فيلزمهم الكفر او ان يكونوا مل يعلموا بذلک فقد خاهنم رسول اهللا

بكتامن امر الصدقة عنهم واعالم غريهم  ذلک مع حتريمهم الصدقة عليهم وانه ورثة 
رسول اهللا وهذا يوجب ان يكون النبی قد قصد فتنة املسلمني واضالهلم وهالكهم 

تركته صدقة فقد ) ١(وكذلک من ظن باهل بيته خمالفة النبی فی ما امر به من انی
الثقلني اخلرب ومن كذب رسول اهللا كان ممنن  كذب رسول اهللا فی قوله انی تارک فيكم

 .ال يومن باهللا
 :سالمة املوصلی

  يـــا ذا الـــذی خـــان مـــواليی وابعـــدها

 

                                                        
  .انّ: کذا فی النسخ والظاھر)  ١
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  عـــــن ارثهـــــا فـــــدكا وازواهــــــا

 

ــــا ــــال هل ــــول اهللا ق ــــت ان رس   ان فل

 

  ال تقربــــی فــــدكا بعــــدی واوصــــاها

 

  اوجبــــت ان ابنــــة املختــــار ظاملــــةپ

 

ـــاها ـــل اهللا اوص ـــا روس ـــت م   اذا خالف

 

  خّوهلـــا عـــن امـــر خالقـــه او قلـــت

 

  فلـــم هتضـــمتها مـــا كـــان اعطاهـــا

 

ـــــا ـــــامر اهللا خوهل ـــــا ب ـــــری ابوه   ت

 

ــــی فحاباهــــا ــــه لــــه القرب   او ادركت

 

  ان قلـــــت خوهلـــــا للقـــــرب ابنتـــــه

 

ــــا ــــا خــــالف الاله   اوجبــــت ان اباه

 

ـــا ـــام خبت ـــيم ب ـــا ت ـــداک اخ ـــت ي   تب

 

  وحســبک النــار يــوم البعــث تصــليها

 

  اصــبحت اســقی قريشــا كلهــا عمــال

 

ــــام ــــاقاها ك ــــان ش ــــد ارك ــــود ق   ثم

 

  وانـــت غــــادرت بــــاالمس بضــــعتها

 

  وقــــد علمــــت بــــان اهللا ارضــــاها

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٩٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :لغريه

ـــــنعهم ـــــی م ـــــدلوا ف ـــــراهم ع   ات

 

ـــــدک ـــــني ف ـــــام النبي ـــــت ختت   بن

 

ــــت ــــيام ادع ــــت ف ــــا غلط   ام تراه

 

ـــــک   حـــــاش هللا ومـــــا قالـــــت اف

 

 
 :ابن محاد

ــــــــا ــــــــة ارثه ــــــــنعهم فاطم   وم

 

  ومــــا كــــان فــــی احلــــق ان يمنعــــوه

 

ــــی و ــــوال الغم ــــنول ــــوی مل يك   اهل

 

  )١(ليحمــــــل ظلمهــــــم شــــــايعوه

 

ــــتحق ــــا تس ــــري م ــــت غ ــــری طلب   ت

 

ـــــوه ـــــا علم ـــــم م ـــــت عل   ام جهل

 

ـــــادقا ـــــا ص ـــــن بعله ـــــری مل يك   ت

 

ـــــوه ـــــهادة مل يقبل ـــــی الش ـــــم ف   فل

 

ـــــــروه ـــــــر آث ـــــــن اث ـــــــه م   فلل

 

ـــــم اسســـــوه ـــــيم هل ـــــم عظ   وظل

 

                                                        
  .کذا)  ١
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 :وله
  وابتـــــــز ارث املصـــــــطفی مـــــــن 

 

ــــــه ــــــدک عدوان ــــــن ف ــــــدها م   عن

 

  فطالبتــــــــه واقامــــــــت عنــــــــده

 

ــــــــه ــــــــةش ــــــــردهم هبتان   ودها ف

 

 
 :وله

ـــــــت  ـــــــا لطم ـــــــی مل ـــــــل ل   ق

 

  اظلمـــــــــت تـــــــــام ظلمـــــــــت

 

  وجهلـــــــــــــت ام علمـــــــــــــت

 

  البـــــــــد مـــــــــن ال او بـــــــــل

 

  تـــــــــری النبـــــــــی مل يقـــــــــل

 

ــــــــــل ــــــــــل يرحت ــــــــــا قبي   هب

 

  ال تطلبـــــــــی مـــــــــا ال حيـــــــــل

 

ــــــهی ــــــذا س ــــــن ه ــــــان ع   ام ك

 

ـــــــــهد ـــــــــّيل اذا ش ـــــــــری ع   ت

 

  هلـــــــــا بـــــــــزور واجتهـــــــــد

 

  وكــــــان اتقــــــی مــــــن زهــــــد



  
  
  
  
  
  

  ٩٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

ـــــا ـــــا تش ـــــی م ـــــل ل ـــــات ق   فه

 

 
ن واضع هذا اخلرب قال انا من بنی االنبياء ال اورث ما تركته فهو صدقة لكان ولو كا

باطله وكذبة بشهادة كتاب اهللا نحو  مقبوال لكنه قد عمی حتی يظهر الهل املعرفة 
ورث سليامن داوود وقول ذكريا رب هب لی من لدنک وليا فان قالوا انام سليامن 

البيت االمامة عن النبی لو كان النبی من  ورث داوود النبوة فيقول كيف مل يرث اهل
االنبياء عرشة نبيني لكان باحلصص اذ املرياث ال جيوزه بعض دون بعض فيلزم ان 
يكون اوالد االنبياء موجودين فی كل زمان فباق ذلک فی اوالد نبينا واوالد اوالده 

آدم ثم نوح  غري نبی اوهلمووجدنا كثريا من االنبياء اوالدهم انبياء ووجدنا كثريا 
 .وغريهم 

 :الناشی
  وقـــــد غـــــالبوا ابنـــــة املصـــــطفی

 

ــــالبوا ــــا غ ــــل م ــــدک مث ــــی ف   عل

 

  كــــام شــــهدا هلــــا وهــــی صــــديقة

 

ــــــدقوكا  ــــــدقوها وال ص   فــــــام ص

 

ـــــني   وال صـــــدقوا احلســـــن واحلس

 

  وال ام ايمــــــــــن اذ واقفوكــــــــــا

 

ــــوری ــــري ال ــــول خ ــــم ق   امل يكفه

 

  .......علـــــــی مـــــــع احلـــــــق
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٩٩ 

 :ابن ّمحاد
  وملـــــا بنفســـــی مـــــنهم الزهـــــراء

 

ــــی ــــدثان مغش ــــن احل ــــاها م   تغش

 

  عـــدت تـــيم وفعـــل بنـــی عـــدی

 

  عليهــــا وهــــی وهنــــی ذات دهــــش

 

ـــــا ـــــقی املناي ـــــد س ـــــدها وق   بوال

 

  فجـــــازوا ارثهـــــا منـــــه بفحـــــش

 

  فولـــــت عـــــنهم والـــــدمع جـــــار

 

ــــی ــــرف مغش ــــا والط ــــم هل   بظلمه

 

ــــت ــــمن خــــري مي ــــرب تض ــــی ق   ال

 

  ســــموع مــــا تقــــول هلــــا وتنشــــی

 

ـــا ـــل منه ـــد ني ـــا ق ـــک م ـــم من   بعل

 

  والقلــــب بــــاالحزان حمشــــی ابــــی

 

 
 :حممد املوسوي

 قـد اعـتـديـت علـی الـزهــراء فــی فــدک
ـــــــذل االک ـــــــديد ال   ومل يـــــــذقها ش

 

ــــــة ــــــا رســــــول اهللا ظامل ــــــت فيه   اذي

 

ــــــا ان لعنــــــاک ــــــالم علين ــــــال م   ف



  
  
  
  
  
  

  ١٠٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

ـــورث ـــت بم ـــول اهللا لس ـــال رس ـــل ق   وق

 

ـــــــاک ـــــــالقول ناج ـــــــوری ب   ودون ال

 

ــــک ان ــــا ملثل ــــهود م ــــت بش ــــد ات   وق

 

ــــــاهل ــــــرد امث ــــــدعواکت ــــــا ب   م يوم

 

ــــی    ظلــــام وافكــــا نقــــض اهللا منــــک عل

 

ـــه فـــاک ـــی دين ـــه ف ـــی حكم ـــا تقتض   م

 

ـــن ـــی وم ـــنو النب ـــن ص ـــدل م ـــت اع   طلب

 

ــــامک ــــی اع ــــذی للغ ــــا  ذا ال ــــبطيه ي   س

 

 
 :امحد بن علوية

ــــريه ــــرتاث لغ ــــل ال ــــذی جع ــــا ذا ال   ي

 

ــــان ــــو ج ــــام ه ــــة ب ــــري معرف ــــن غ   م

 

  لــــو كــــان ذاک كــــام يــــؤل مل يكــــن

 

ــــــام ــــــه احلك ــــــه ل ــــــی بمورث   نيقض

 

ـــــائن ـــــيس ذاک لك ـــــون ول ـــــی يك   ان

 

ــــــــوان ــــــــة االخ ــــــــدين وراث   لالبع

 

  حـــــاز الوراثـــــة باحلقيقـــــة دوهنـــــم

 

ــــــی ــــــا دان ــــــدها ي   اذ مل يكونــــــوا عن
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٠١ 
 

 فصل يف إّن أبا جعد وصاحباه ال يصلحان لإلمامة

قامت الداللة علی وجوب العصمة واملقدمون علی امرياملومنني غري مقطوع علی 
عصمة االمام فكان من قال بذلک قطع علی اهنال عصمتهم بامجاع واذ ثبت وجوب 

والقول بامامتهم مع القول بعصمة االمام خروج عن االمجاع واذا حظ هلم فی االمامة 
دللنا علی ثبوت النص علی امرياملومنني ومع ثبوت النص عليه ال يثبت امامة لغريه 

قول به وحجتهم علی حال وال دليل علی صحة امامتهم وما ال دليل عليه ال جيوز ال
العظمی فی امامتهم ادعاء اخبار الصحابة هلم فقالوا قد ثبت اهنم ال جيتمعون علی 
خطاء االمام اذا نصبته االمة مل ختل من ان يكون حمتاجا الی من يعلمه وياخذ علی 
يديه ويقيم احلد عليه ولوال يكون كذلک فان مل يكن حمتاجا الی ما ذكرناه فهو 

قوهلم واذا كان حمتاجا الی ذلک فالبد ان يكون له امتام وذلک املعصوم وهذا نقض 
 .اية له وذلک فاسدالی ما ال هن

 :دليل آخر

االمام هو الذی يقيم علی االمة احلدود وتاخذ منه احلقوق وحمال ان تنصب هی من 
اخذ احلقوق من يقيم احلدود عليها وياخذ احلقوق منها النه لو جاز ذلک جلاز ان ي



  
  
  
  
  
  

  ١٠٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
قيم احلدود عليها ولو جاز ذلک الستغنی عن االمام واجتمع االصل الذی انفسها وت

 .اجتمعنا نحن وخصومنا عليه انه ال بد له من امام

 :دليل آخر

يكون الی كل االمة او الی بعضها فان كان الی كلها مل جيز ان ال خيلوا االختيار من ان 
وتعطيل لكل فرض ومضی يقام االمام اال بعد اجتامع اخللق عليه وفی ذلک امهال 

الدهور قبب ان يقوم االمام او يكمون الی بعضها فواجب علی ابعاض االمة كلها اذا 
اتصلبهم موت االمام فينتذبوا الی نصيب االئمة فيصيب فيقيم كل بعض اماما الن 
اقامة االمام الی البعض وليس  البعض الذی له اوجبتهم االمام معروفا وان قالوا 

 .ء ففی كل بلدة علامءيقيمها العلام

 :دليل آخر

االمة رجال فيكن اماما جتب طاعته عليها عنداهللا ويكون الذی يعصيه  بوجه ان خيتار
عاصيا هللا ورسوله جلاز ان خيتار االمة رجال فيكون نبيا هلم فلام استحال اختيار النبی 

 .استحال اختيار االمام
 :دليل آخر

استحال ان والعصمة ليسيت فی ظاهر اخللقة  ملا كان االمام ال يكون اال معصوما
 .خيتار االمة النه ال سبيل الی معرفته واذمل جيد السبيل الی معرفته مل يمكن اختياره 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٠٣ 

 :دليل آخر

ملا كان االختيار من بعض االمة وهم العلامء علی زعمهم وكان فی العقول ان خيتاروا 
يعرفوا باطنه وجب ان خيتار كل من عرفوا باطنه وظاهره ان امكنهم ذلک دون من مل 

واحد من االعلامء اال نفسه النه عامل بظاهرها وباطنها واذا وجب ان خيتار كل واحد 
نفسه فسد االختيار النه ال جيب ان يكون الف امام فی وقت واحد وال يكون بتة الن 

 .كل واحد خيرت نفسه وال خيتار عنه

 :دليل آخر

تار ما كان هلم اخلرية وقوله تعالی يصطفی من قوله تعلی وربک خيلق ما يشاء وخي
 .املالئكة رسال ومن الناس

 :دليل آخر

رسورا هبا ومن ذريتی قال اهللا تعالی البراهيم انی جاعلک للناس اماما قال ابراهيم 
قال ال ينال عهدی الظاملني قال ومن الظامل من ولدی قال من سجد لصنم دونی وقد 

 .تقدم هذا املعنی من قبل



  
  
  
  
  
  

  ١٠٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :ليل آخرد

دفعها النبی الی االول ثم  رائةسورة بونقلة االخبار انه ملا نزلت عليه امجع املفرسون 
اخذها ودفعها الی علی فاختلفوا فی تفصيل ذلک فقال الواقدی وعروة الزبري 
وابوهريرة انه اخذها منه قبل اخلروج فدفعها الی علی وقال ال يبلغنی عنی اال انا او 

 .رجل منی 
اية امحد والبالذری فی كتاب اخبار امللوک عن ابن عباس ان النبی بعث وفی رو

 .سورة برائة مع ابی بكر ثم بعث عليا فاخذها منه 
ابوبكر ملا اخذ  ..... وفی الصحيح الرتمذی ومسند امحد بن حنبل عن زيد بن نقيع 

ال انا منه  بكی وقال يا رسول اهللا حدث فی شيئ قال ال ولكن امرت ان ال يبلفها ا
 .اورجل منی

وفی فضايل السمعانی  ايضا ان عليا وفی تاريخ ابن جرير باسناده عن الرتمذی 
 .وفی رواية عن الطربی انه ادركه بالعرج .اخذها منه عند الشجرة من ذی احلليفة 

باسناد ه عن سامک بن حرب عن انس وروی الشعبی ) ١(وروی احلاكم احلكانسی
ادركه بذی احلليفة وفی رواية ابی رافع انه حلقه بني مكة عن حمرز عن ابی هريرة انه 

 .واملدينة 
قال ابن عباس فلام سار يعنی ابا حبرت نزل جربئيل علی النبی وقال ان اهللا يقرئک 
الشسالم ويقول ال يؤدی عنک اال انت او رجل منک فاستدعی عليا وقال اركب 

                                                        
  .الحسکانی: کذا فی المخطوطات والظاھر )  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٠٥ 

اليهم الی مكة فانبذ عهد املرشكني االول فخذ برائة من يده وامضی ... ناقتی الغضباء 
وخري االول بان يسري مع ركابک او يرجع فلام قص عليه عاد الی النبی جزعا وقال يا 
رسول اهللا انک اهلتنی المر طالت االعناق فيه فلام توجهت له رددتنی عنه فقال هبط 

عنی اال الی جربئيل عن اهللا تعالی انه ال يؤدی عنک اال انت او رجل منک وال يؤدی 
 .علی

انطلق علی هبا حتی اذا كان يوم النحزر قام عند مجرة العظمی ثم  وعن الباقرين
 .جعل ينادی 

احرتط سيفه فقال ال يطوفني قال خطب علی الناس و ابونرص عن ابی جعفر
بالبيت عريان وال حيجن البيت مرشک ومن كان له مّدة فهو الی مدته ومن مل يكن له 

اده عن زيد بن بقيع عن وفی رواية ابی عبداهللا احلافظ باسن فمدته اربعة اشهر
 .اجلنة االنفس مومنة نني اال ال يدخلنامرياملؤم

انه جعل ينادی هبذه اآليات فسيحوا فی االرض اربعة  وفی رواية عن الباقرين
اشهر ملن كان له عهدا فقام خداش وسعيد اخو عمرو بن عبدود  فقاال ومل نسري يا 

اشهر بل برسا منک ومن ابن عمک وليس بيننا وبني ابن عمک اال السيف  علی اربعة
والرمح وان شئت بدانا بک فقال علی ثم قال فاعلموا انكم غري معجز اهللا الی قوله 

وكانت مدهتم تسع اشهر وفی رواية انه )١(واولئک حی من كانهعهدهم الی مدهتم 
م يتلهفون عليه وما فيهم اال من قتل علی قبيس يوم احلج االكرب وابلغ مجيع اهل املوس

وحده ساملا منصورا فقد ثبتن الی املدينة دخاه او محيمه فصدهم اهللا عنه وعااباه وا

                                                        
  .کنانة: کذا والظاھر)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٠٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
لعلی فی هذا املقام ست خصابل وثبت عليه يعنی ابابكر ست خصال فعلی الناسخ 
وهو املنسوخ وعلی العازل وهو املعزول وعلی املثبت للعلی وهو املنفی له وعلی 

وعلی منزه عن موقف املدی عن النبی حكام وخرب وهو الذی ال يصلح ان يودی عنه 
اجلهل باملوسم واملوقف باملزدلفة ومن حج ذی احلجة وختم به حج اجلاهلية وهو غري 
ذلک وعلی من النبی وهو ليس منه سفمن نفاه اهللا عن حممد ال يصلح لالمامة 

النبی فال يصلح ايضا وفی كتاب  وكذلک من نفاه فی الدين واالداء للذمم عن
االصح انه احتج عليه مجاعة فقالوا انت املدفوع عنها فی اداء ذمة واحدة فی حيات 
النبی فكيف قمت مقامه فی مجيع الذمموانت معزول باهللا ليس الحد من االمة ان تولی 

 .من عزله اللله فی السامء وحممد فی االرض اال بوحی من اهللا  وهذا معدومه 
انت معزول رسول اهللا فانه عزلک عن الراية يوم خيرب وعن قتل صاحب  ثم

االختالف ذی الثدية حني امرک بقتله وعن اجليش الذی نزل فيه سورة والعاديات 
وعن سكنی املسجد وامر بسد بابک وعن الصالة يوم تقدمت بامر بالل عن عايشة 

العمل هبا وخطرهاوحرام  فاذا كنت منسوخا فان اهللا قد امر بامور قد نسخها وحرم
العمل املنسوخ مع الناسخ هذا اذا كان تابعا فكيف جتوز ان يكون موديا عن ذمم 

 .هذا قول علی عنه ال قولكمرسول اهللا متربعا فقال 
ثم امر خالد بقتل علی وقالوا كيف يودی عنه بعد موته ومل يود عنه فی حياته ومن مل 

ل اهللا علی امته عزله النبی عن ادائها فكيف جيوز يامتنه اهللا علی اية كيف يومتنه رسو
هلم ان يولوا والية علی من عزله به واذ ا مل يصح مع وجود علی االداء عن النبی 
والقيام معه لتسع ايات او عرش فكيف جيوز مع وجوده ان يقونم مقام رسول اهللا فی 

 .ستة االف وماتني وثامن عرشة آية والرشيعة كلها 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٠٧ 

 :البشنوي
  ت برائـــة مـــع ابـــی بكـــر فـــامبعثـــ

 

ــــوال املوســــم ــــی االلــــه ل   رض

 

ــورة ــی ان يبلــغ س ــن لــيس يرض   م

 

ــــامر مــــربم ــــه ب   عنــــه فكيــــف ل

 

 
 :ابوحاتم

 وكيف يولی االمـر من كان فـی الـوغی
ــــی   بخيــــرب اذ ال قــــوة اول مــــن ول

 

  ووليـــــتم معـــــزول يـــــوم بـــــراءة

 

ــی ــورة تتل ــی س ــرمحن ف ــه ال   ومل يرض

 

 
 :احلمريی

ـــني ـــوم برائـــة ووح    وجـــه امحـــدوي

 

  عتيقــــا ويتلوهــــا بجمــــع وســـــيع

 

ـــــهره ـــــال لص ـــــزال وق ـــــه ع   فاتبع

 

ــــــه سيضــــــجع ــــــادر ان ــــــه فب   الي

 

ـــه ـــن اهللا عزم ـــت م ـــا جتائ ـــئ فيه   ففي

 

  ليــــوذهنم بــــاحلرب مــــنهم فيــــدفعوا

 



  
  
  
  
  
  

  ١٠٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــة  ـــار ليل ـــا س ـــد م ـــن بع ـــه م   فادرك

 

ــع ــريان  موج ــيخ ح ــب الش ــا وقل   ويوم

 

ــــه ــــران يمن ــــی الق ــــی ف ــــيامه رب   ف

 

ـــرمحن واال ـــن ال ـــا م ـــعاذا م ـــر مقط   م

 

 
 :العونی

  مــــــا رويــــــتم رشح رد املرســــــل

 

ــــــزل ــــــة املن ــــــی برائ ــــــاالمر ف   ب

 

ـــــــام االول ـــــــا مق ـــــــوا حق   فيعرف

 

  حــــــتام علــــــی اهللا بــــــال تعمــــــل

 

  وتعرفــــــوا املســــــخوط واملرضــــــيا

     
 

 
 :الربقی

ــــــــيم اهللا هاشــــــــم ــــــــتم ت   اجعل

 

ـــــاآ   والشـــــاء تعجـــــز ان يكـــــون رع

 

ــــــة   ونســــــيتم الــــــی مضــــــی بربائ

 

ـــــفه ـــــورد الس ـــــيج لي ـــــر احلج   اآنح

 

ـــی ـــک ذوالعل ـــال رب ـــني فق ـــاتی االم   ف
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٠٩ 

ــــراآ ــــه ب ــــک من ــــم علي ــــراء الله   تق

 

  ويقــــول لــــيس يــــرد عنــــک رســــالة

 

ــــا ســــواک فــــال تــــؤد هــــذاآ   خلق

 

  مــــن تقــــوم مقــــام روحــــک روحــــه

 

  نصــــــحا ودينــــــا كــــــامال ووفــــــاآ

 

 
 :غريه

  مـــــــن كـــــــان ارســـــــله نبـــــــيكم

 

ـــــــــــــل ـــــــــــــرب ذات مراح   احل

 

ـــی ـــل من ـــني اه ـــة ب ـــوا برائ ـــل يتل   تع

 

  ا دخــــــــلواملرشــــــــكون هيــــــــادو

 

ـــــــة  ـــــــات منزل ـــــــع آي ـــــــی تس   ف

 

ــــــــــــتعمل ــــــــــــا اذ ان اهللا يس   فيه

 

  قـــــــد كـــــــان قلـــــــدها ابـــــــابكر

 

ــــــالعزل ــــــد ب ــــــی بع ــــــه عل   فاتبع

 

ـــــام ـــــه حك ـــــارک وحرم ـــــی تب   واب

 

ــــــی   اال امــــــر مــــــن ذلــــــک النحل

 

  فمضــــــــی ابوحســــــــن فــــــــادهتم

 



  
  
  
  
  
  

  ١١٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  غــــــري الــــــدليب هبــــــا واالصــــــل

 

 

 فصل يف خيانة اجلبت وشكه وفسقه

توا نصيبا من .اوی قوله امل تر الی الذين فثابن اذينه عن بريد عن ابی جعفر
ويقولون الذين كفرا هؤالء الكتاب يومنون باجلبت والطاغوت قال ابو فالن وفالن 

اهدی من الذين آمنوا سبيال من آل حممد اآليات ورويتم انه ملا تولی االول خرج من 
ی وهلم من الغد الی السوق فقيل له فی ذلک فقال ال تعزونی من عيال فانه ال بد ل

بامركم واحلكم بام اتزل اهللا من الصالة وبفضله واحلج كری تعطونيه علی القيام 
واجلهاد واالنمر باملعروف والنهی عن املنكر وغري ذلک ففرض لی فی كل يوم ثالثة 

 .دراهم ونصيب من شاة 
 وكان ياخذ كفاية منوذكر الغزالی فی االحياء انه اشار الصحابة عليه برتک التجارة

 .املصالح 
وروی مجاعة انه كان يقول ان مل تعطونی شيئا ترصفت فی معاشی وجتارتی فكانت 

فاسد فالصالة خلف املستاجر  اعامل بره بالكری واالمجاع ان اعامل الرب بالكری
 .فاسدة لفساد صالة االمام املستاجر 

فلذلک ثم بني ذلک ان يكون من بعده فمن يعمل برا الی ان تقوم الساعة بالكری 
اخذ الفضة علی احلكم والفقهاء علی احلديث والقصاص علی القصص والقراء علی 

وكيف ياخذ ذلک اذ ال دخول له فی قوله انام القران واملوذنون علی التاذين 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١١١ 

الصدقات للفقراء وال فی قوله واعلموتا انام غنمتم من شيئ وال فی قوله يسئلونک 
قوله قل ال اسئلكم اجرا اال املودة فی القربی عن االنفال حتی يعطوا اجلزية وال فی 

وال خمرج البواب املال من هذه الوجوه اال بالكری وقد اخرب اهللا تعالی عن االنبياء 
 .فقال اتبعوا من ال يسالكم عليه اجرا 

 :البشنوي
ـــه ـــی كتاب ـــمهم ف ـــوم خص ـــيد ق   وس

 

ــــوله ــــس فض ــــاخلمس مخ ــــم ب   اهله

 

ــــارن  ــــيس بق ــــاب ول ــــيس بقص   ول

 

ــــ   ذی جعلــــوا لــــهيــــام بقــــوم ال

 

  امســــــتاجر بــــــاخللف دون اهابــــــة

 

ـــــبيله ـــــاه س ـــــه احبت ـــــب علي   يعي

 

  ومــــن ورق فــــی كــــل يــــوم ثالثــــة 

 

ــــه ــــحيح اكيل ــــت الص ــــه الس   وثالث

 

ــام انــت  ــريش ب ــلت ق ــن ض ــئن مل تك   ل

 

ـــه    وحاشـــای مـــن ذا القـــول انـــی اقول

 

 
ابو عبيدة فی غريب احلديث والزخمرشی فی الفائق وابو نعيم وكفی شک ما روی 

فی ی حلية االولياء اخبارا منها عن طارق بن شهاب انه قال االول طوبی ملن مات فس
 .ناباة االسالم قيل وما الناباة؟ قال حدة االسالم 



  
  
  
  
  
  

  ١١٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ومنها عن االعمش عن ابی صالح قال  ملا قدم اهل اليمن زمان االول سكمعوا 

ذلک فهی  القرآن جعلوا يبكون قال فقال االول هكذا كنا ثم قست قلوبنا من بعد 
 .كاحلجارة او اشد قسوة

 .وقد ذكره الغزالی فی االحياء
ومنها عن زيد بن اسلم قال دخل الثانی علی االول وهو جتزر فقال اهللا اهللا غفر اهللا 
لک واالول يقول  هذا اوردنی للوارد وفی غريب احلديث وهو ينضض لسانه 

 .وكالمها بمعنی التحريک 
ايضا وفی تفسري  الكرابيسی وزهرة املحفوظ البستی  وقد اخرجه الغزالی فی االحياء

وفی كتب كثرية انه قال احلبرت عند موته ياليتنی كنت طايرا فی ومواعظ الكرامی 
القفار واكل من االثامر وارشب من االهنار وآوی الی اغصان االشجار ومل اول علی 

ی املوارد وقد الناس ثم دخل علی الثانی وهو ينضض لسانه ويقول هذا الذی اوردن
 .شهر عنه قوله ليتنی تبنة فی لبنة وليتنی شعرة فی صدر مومن 

قيل ومل قال النی علی ثقة من وقيل البی ذر حتب ان حترشفی مسالخ االول فقال 
 .نفسی وشک من غريی

وفی كتاب املسرتشد عن ابن جرير انه روی اسحاق بن راهويه عن حييی بن آدم قال 
مل يعرف ابابكر قال ال شيئ عليه قيل فانه ال يعرف عليا سئل رشيک عن رجل مات و

 .قال فی النار الن النبی قال من كنت مواله فعلی مواله اخلرب
ولقد اشتهرت خطبة االقالة عنه ال يشک فيه اثنان وقال جمنون لعمرو بن عبيد فيقول 

موا خريكم فی االمامة بعد الرسول قال البی بكر قال ومل قدمتموه قال لقول النبی قد
فلو له وولوا افضلكم قال فانی اوجدک انه صعد املنرب وقال وليتكم ولست بخريكم 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١١٣ 

هبذا ال خيلوا اما ان يكون صادقا او كذبا فان صدق فكذبتم عليه وان كذب فال يصلح 
 .للمنرب 

ثم انه ان صدق فال يصلح لالمامة واالمارة وان كذب فال يصلح لالمامة ثم انه كان 
 .ايام  يقول اقيلونی يدور ثالثة

ومرة يقول البدار قبل البوار ثم يقول وليتكم ولست بخريكم منكم فلو كانت بيعته 
 .حقا ما استقاهلا

 .والعجب انه اسقاط هلام ثم جعلهام لغريه
فيا عجبا بينا هو يستقبلها فی حياته اذ عقدها قال امرياملؤمنني علی فی حطية بالكوفة 

اقال وليتكم ولست بخريكم الفضل لرجل مل يدعه لنفسه  االخر بعد وفاته وادعيتم
فكذبتم صذيقكم وهو اعلم بنفسه منكم كام قال اهللا لالنسان علی نفسه بصرية اقّر 

 .علی نفسه انه حمتاج الی ان يقوم والذی يقومه اعلم باحلق منه
القاضی اذا عزل نفسه ال يثبت احكامه وقد عزل نفسه الشيخ وكان يقول ثالثة 

يلونی شقاق املحبث خري الناس بعد رسول اهللا فقال حبل وكذبت وصدق ابوبكر اق
فی قوله اقيلونی فلست بخريكم وهو الصديق وكان هذا يدل علی خروجه من الدنيا 

 .علی غري يقني وائنه كان فی شک مما كان عليه فلام احترض تيقن انه ظلم نفسه
 :احلمريی

ـــريكم ـــت بخ ـــاكم ولس ـــالوا ولين   وق

 

ـــم   لعمـــری غـــري حمرتضـــات وتلك

 

 



  
  
  
  
  
  

  ١١٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 : وله

ـــونی مـــرارا ـــم اقيل ـــال هل   وق

 

  وقـــد ابـــدی ندامـــة نادمينـــا

 

ـــــانی ـــــتكم ف ـــــونی ببيع   اقيل

 

ـــاخطينا ـــة س ـــل الوالي   اری اه

 

ـــتم ـــا محل ـــوا م ـــا مل يطيق   اذا م

 

  وكــم تلقـــوا بــذلک ناصـــحينا 

 

ـــداوی ـــه ي ـــتقل ب ـــوا املس   فحل

 

ــــا ــــوا وادعين ــــوركم وكون   ام

 

 
 :كشواذ

ــل ســل ــن يق ــني م ــتان ب   ونیش

 

ـــني مـــا قـــال هلـــم قيلـــونی   وب

 

 
 :ولنا

ـــواليتی ـــريكم ب ـــت بخ ـــول لس   ويق

 

ـــــل ـــــه متنص ـــــابر قول ـــــوق املن   ف

 

  وهـــو القلـــوب حيـــول دون رشـــادها

 

  بنصــــول عهــــد خصــــبه مل ينصــــل
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١١٥ 

  ويســـومها مـــن بعـــد مـــا ابـــدی هلـــا

 

  قـــــول املعـــــر وعرفـــــة املتزلـــــزل

 

ـــة ـــب مج ـــب والعجاي ـــن العجاي   وم

 

ــــــليمهتا بوثيقــــــة املتحيــــــل   تس

 

ـــــی ـــــة ثن ـــــا مبثوث ـــــن وكله   وس

 

  يــــــوم الســــــقيفة بــــــالقرار االول

 

 

 :واّما فسقه

والرضير وضارب بن مرضوب فام رواه زيد بن علی وسعيد بن جبري وابو عمرو
وابوالقموص وغريهم انه ملا نزل قوله يسئلونک عن اخلمر االية فكان املسلمون من 

فی قوله يا اهيا فرشب االول والثانی ثم صلوا فهجر الثانی  بني شارب وتارک
فنزل يا اهيا الذين آمنوا ال تقربوا  الصالة وانتم سكاری فكانوا يرشبون قبل الكافرون 

 :وقت الصالة فرشهبا الی االول فقعد ينوح علی قتلی اهل بدر  شعر شداد الليثی 
  حتيـــــــــا بالســـــــــالمة ام بـــــــــآب

 

  وهــل لـــک بعـــد رهضـــک مـــن ســـالم

 

ــــــا ام بكــــــر ــــــی اصــــــطبح ي   ذرين

 

ــــوت ن ــــان امل ــــامف ــــن هش   قــــب ع

 



  
  
  
  
  
  

  ١١٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــدوه ـــــو ق ـــــرية ل ـــــو املغ ـــــود بن   ف

 

  تــــــالف مــــــن رحــــــال او ســــــوام

 

ــــــدر ــــــوی ب ــــــالطوی ط   كــــــانی ب

 

ـــــرام ـــــيب الك ـــــان والش ـــــن الفت   م

 

ــــــان ســــــحنا ــــــی ب   حترينــــــا النب

 

  وكيـــــف حيـــــاة اصـــــداء وهــــــام

 

  اال مــــــن مبلــــــغ الــــــرمحن عنــــــی

 

ــــــيام ــــــهر الص ــــــارک ش ــــــانی ت   ب

 

ـــــا   ليقتلنـــــی تـــــاذا مـــــا كنـــــت حي

 

ـــــــامی ـــــــت عظ ـــــــی اذا رم   وحييين

 

ـــــه ا ـــــارق منكبي ـــــراس ف ـــــا ال   ذا م

 

ــــوام ــــن الط ــــيس م ــــبع االن ــــد ش   فق

 

 
 :وقيل لسيد احلمريی النصف اخلمر بانشاد عرض به 

 صفـراء ان شـئـت قلـت مـرشبـه و رسـا
ـــــــال ـــــــجدا فق ـــــــئت عس   وان ش

 

ــــــرتوادا ــــــوا......ل ــــــراج وتعل   امل

 

  فـــی احللـــل......هبـــاذدعيون كـــالر
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١١٧ 

ـــد ـــل وق ـــو حت ـــک ل ـــب هاتي ـــا طي   ي

 

  فـــی ســـاير احللـــلكانـــت حـــالال 

 

  لـــوال فـــالن عـــن وســـوء ســـكرته

 

  كانــــت حــــالال كســــانع العســـــل

 

 
وذكر الطربی فی تارخيه وابواملعالی شاهفور فی التفسري عن عكرمة والزهری 
والشعبی وابن مسعود ان الروم والفرس اقتتلوا فی ادنی االرض يوم اذرعات 

لكتاب وفرح الكفار بمكة فاهنزمت الروم فبلغ ذلک النبی فشق عليهم لكوهنم اهل ا
فنزل امل غلبت الروم فی ادنی االرض تالی قوله غافلون فقال ابوبكر ليظهرن الروم 

فقال كذبت يا ابا فصيل فيا علی فارس اخربنا بذلک نبينا فقام اليه ابی ابن خلف 
جاعل عرشة قاليص الی ثالث سنني ثم جاء الی النبی فخربه فقال هكذا ذكرت انام 

بني الثالث الی التسع فرايده فی احلرض وماده فی االجل فخرج ابوبكر البضع ما 
ندمت فقال ال تعالی اذ ايدک فی احلرض واما ذكر فی االجل فلقی ابنا فقال لعلک 

فاجعلها ماة قلوص الی تسع سنني قال قد فعلت ثم اظهر اهللا الروم علی فارس عام 
ح املومنون وروی اهنام اخذا اوالدهم احلديبية وقال الشوری يوم بدر وقوله يومئذ يفر

ر طفارسا وربطوا خلري هلم املدائن وبنوالرومية اخذ ابوبكر اخلكفيال فلام غلبت الروم
 .فاخلطر حرام فی رشيعة االسالم  فی ورثته

 :سالمة احلنينی
ــــع ـــــرش م ــــر والع ــــولی الفج ــــا م   ان

 



  
  
  
  
  
  

  ١١٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  الشــــفع والــــوتر حقيقــــا ال كــــذب

 

  لســـت مـــولی اجلبـــت والطـــاغوت و

 

  مـــــر وامليــــــرس فينـــــا والنصـــــباخل

 

  انـــــا مـــــولی العـــــدول واالحســـــان 

 

  والــــرب والقربــــی بلحمــــی والعصــــب

 

ــــاء و   لســــت مــــولی الفســــق والفحش

 

ـــــب..... البغـــــی    )١(واملـــــوت الوح

 

 
والغزالی فی كتابيهام واللفظ الطربی انه قال ابوبكر انظروا كم اتفقت منذ وذكر الطربي

ئده مبلغه ثامنية الف درهم فام صح انه قضی وليت من بيت املال واقضوه عنی فوج
 .عنه ام ال وقد ثبت عليه هذا الدين قد قال انه ومن يغلل يات بام غل يوم القيامة 

وروی الواقدی عن ربيعة بن عثامن عن يزيد بن رومان وافلح بن عبداحلميد بن جعفر 
ترشک باهللا بن ابی رافع الطائی قال صاحب ابابكر فی سفرها بنصيحة فقال لی ال 

شيئا واقم الصالة وصم شهر رمضان وحج البيت واعتمر وال تامرن علی ما تبني من 
فلام استخلف حينه فقلت له يا ابابكر امل تنهنی اال اتامر علی االنني قال بل املسلمني 

قلت فام بالک تامرت علی امة حممد وقال اهللا تعالی مل تقولون ما ال تعلمون قال 
ت عليهم الضاللة ودعونی فلم اجد من ذلک بدا وقد اخرجه اختلف الناس وحف

 .صاحب االحياء كان يبنی علی االمارة حيث مل يطمع فيها فلام لوح له وثب عليها
                                                        

  .کذا)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١١٩ 

 یــوغــونه الــن اهللا بل جــسوب ديــويع
  اذا خـــاض اهـــل النكـــث والغـــدرات

 

ـــــبال ـــــافح مق ـــــار ك ـــــوا االدب   اذا ول

 

ـــــــات ـــــــات منهزم ـــــــرد الراي   ومل ي

 

ــاوال  ــت مرحب ــرو وال خف ــن عم ــاف م   خ

 

ـــــات ـــــزاب جمتمع ـــــتعلم االح   وال س

 

ــــــيهم   وال هــــــو ممــــــن يفــــــر وابنت

 

  وال طلبــــــــوه مــــــــرة هبنـــــــــات

 

ــــک ــــل النفــــاق وال ب   وممــــا كــــان اه

 

ـــــات ـــــدر بالفجع ـــــل ب ـــــاح لقت   ون

 

ـــا ـــی اخلن ـــرجفني اول ـــض امل ـــر بع   واله

 

ــــزوات ــــذيب واهل ــــن ذوی التك   وال م

 

ـــه ـــري اهل ـــع املـــرياث فـــی غ   وال وض

 

ــــا ــــالتوال خ ــــی الفع ــــران ف   لف الق

 

ـــــی ـــــد االت املضـــــل وال انحن   وال عب

 

ـــــــات ـــــــزی وال ملن ـــــــجد للع   فيس

 

 



  
  
  
  
  
  

  ١٢٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
فی قوله تعالی واذا لقوا الذين آمنواقالوا آمنا  اف اوهلم وفی تفسري احلسن العسكری 

وثانيهم الی تاسعهم كانوا يلقون سلامن واصحابه ويقولون هؤالء اصحاب 
صی فيقول االول اسخر منهم اذا التقوا فيقول الساحری واالهوج يغنون النبی والو

من جاء بسلامنمن االسالم الذی قال حممد سيد االنام سلامن منا اهل البيت ثم قال 
لعلی يا علی املقداد اخوک فی الدين وقد  قال فيک رسول اهللالذی انت ا املقداد

ت الغرباء قدمتک اخلرب ثم تقول البی ذر رضع انت الذی قال فيک رسول اهللا ما اقل
وال اضلت اخلرضاء اخلرب ثم يقول لعامر مرحبا يا عامر لقد رضيتک رسول اهللا لعلی 
اخيه مصافيا وعلی اعدائه مناويا حتی اخرب لک ستقتل فی حمبته وحترش يوم القيامة 
فی زمرته ثم تقول للمنافقني انام حلن مستهزئون فقال اهللا تعالی يتستهزئ هبم وفی 

وصهيب وبالل فقالوا لو اخذت السيوف ه من ابوسفيان بسلامن تاريخ البالذری ان
قريش وسيد ها ثم انی من عنق عدو اهللا ماخذها فقال االول تقولون هذا الشيخ 

رسول اهللا فقال يا ابابكر لعلک اغضبتهم لقد اغضبت ربک وذكر ابوالعباس احلسنی 
النبی من احب عليا  فی املصابيح باسناده الی عبداملومن االنصاری عن الباقر قال

ووااله احبه اهللا وهداه ومن ابغض عليا وعاداه اختمه اهللا واعامه ووجبت رمحة ربی 
ملن احب عليا وتواله ووجبت لعنة ربی ملن ابغض عليا وعاداه فقالت اما الرشور يا 
رسول اهللا ادع لی والبی فقال ان كنت وابوک ممن حتب عليا وتواله وجبت لكام رمحة 

كنتام ممن ابغض عليا وعاداه فقد وجبت لكام لعنة ربی فقالت اعادنی اهللا ان ربی وان 
 .اكون وبی كذلک فقال ابوک اول من يغصبه حقه وانت اول من تقاتله

 :احلمريی
  اجـــدک هـــل ســـمعت مثـــل قـــوم
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٢١ 

 

  صــــواهرون وقــــد اتبعــــوا غويـــــا

 

ــــال ــــوا مض ــــارون واتبع ــــوا ه   عص

 

ـــــامريا ـــــة س ـــــی السياس ـــــا ف   عتيق

 

ــــــا  ــــــاللة ان ــــــد ض ــــــااش   اتبعن

 

  ابــــــــابكر وخالفنــــــــا عليــــــــا

 

ـــــــــا ـــــــــع علي ـــــــــاه ومل نتب   تبعن

 

  وكـــــان هـــــو اخلليفـــــة والوصـــــية

 

 

 )١( فصل يف حتبط كل الديان

اليک والذی انزلنا اليک من الكتاب هو نزل اقوله الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بام 
ی احلق ومن يومن به يعنی علی يومن به ومن االحزاب من ينكر بعضه االول والثان

 .انكر تاويل ما انزل فی علی 
ذلک باهنم الذين اتبعوا ما اسخط اهللا االية، فی علی بن ابی ابوالورد عن ابی جعفر 

 .طالب وآل حممد 
صالح بن كيسان عن عبدالرمحن بن محيد عن عبدالرمحن بن عوف عن ابيه قال قال 

قت بالفجأة ودور فی مرضه الذی قبض فيه ثالث وددت انی تركتها ان مل اكن حراب
                                                        

  .کذا)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وانی قتلته رسيعا او اطلقته فحيام ووددت ان يوم السقيفة كنت قذفت االمر فی عنق 
احد الرجلني عمر او ابوعبيدة امريا وكنت وزيرا وثالث وددت انی كنت سالت 
عنهن رسول اهللا سالته فيمن هذا االمر فلم ينازعه احد وسالته هل لالنصار فی هذا 

اث االخ والعم ملا وافی الناس حوله قال ابوقحافة ال االمر نصيب وسالته عن مري
اقيم فی بلد تتقدم فيه ابنی علی فلحق باللطائف فكتب اليه ابنه من فالن خليفة 
رسول اهللا الی ابی قحافة اما بعد فان الناس قد تراضوا بی وانا اليوم خليفة اهللا فلو 

من علی قالوا هو حدث  قدمت الينا كان احسن بک فلام قرء الكتاب قال ما منعهم
وقد اكثر القتل فی القبائل وهو اسن منه فقال لو كان االمر كذلک فانا اسن منه لقد 

 .ظلموا عليا حقه وقد بايع له النبی وامر ببيعته 
فال ..... ثم كتب اليه اما بعد فقد اتانی كتابک فوجته ترضی فی الناس وهو امر 

ا ويكون عقاک منه الی الندامة الی آخر فی امر يصعب عليک اخلروج منه غدتدخلن 
 .الكتاب

بخه علی فعله فاجابه اما بعد فان الناس قد .وروی انه كتب الی مسيلمة الكذاب يو
اجتمعوا علی كام اجتمعوا عليک واختارونی كام اختاروک فاجبت كام اجبت فاخلع 

 .نفسک باحلجاز الخلع نفسی بالعراق
لقزوينی ان حممد بن ابی بكر كتب ال معاوية اما ی بن عمر اوفی كتاب ابی احلسن عل

بعد فانک قد قدمت علی امر عظيم من ادعائک اخلالفة انام انت طليق ابن طليق اسري 
املسلمني انت واباک وعبدهم مل يكن لكام هجرة وال سابقة فی جاهليته وال اسالم 

ن ابوک علی احلقيقة م د ذات الراية الفاجرة ولسنا ندریادعيا بنی ادعياء اما امک فهن
انام اظهرت االسالم وامنت بزعمک قبل وفاة الرسول باشهر قاليل سبعة او دوهنا 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٢٣ 

وقد علمت ان امرياملؤمنني موالک واسبق الناس الی املكرمات والفضايل 
والدالالت و كشف احلروب العظيامت قتل اخاک و قسی علی االسالم اباک 

ن اهللا وال من رسوله ان وثبت عليه وادخلک فی االسالم كرها فلم يستحيی م
وغصبته حقه وادعيت منزلته وقلت انا اطلب بدم عثامن واهللا لقد دعاک الی نرصته 

االن بزعمک تطلب بدمه اف لک يا ابن هند فكتب فابيت وكنت اول شامت به انت 
مل ازل مذ كنت اوفر علی بن ابی طالب واعرف له فضله وسابقته ورشفه اليه معاوية 

ابيه جاهلية واسالما فلم يزل وراسا مروسا سيدالی بن سيد حتی كان ابو ک  ورشف
عتيق اول من غصبه خالفة واغتصبه حقه فان يكن ما نحن فيه صوابا فابوک اوله وان 
يكن خطاء فابوک اسنه فقال االن ما شئت فی ابيک او دع قال فكتب اليه حممد يا 

قد علمه اهللا انی بری من فعله وتنصلت عدو اهللا وابن عدوه ان كان ابی فعل ذلک ف
من ظلمه ودخلت فی اوليائه مع امام اهلادی علی بصرية منی وطاعته المرياملؤمنني 

مشهور فياليت انک اتبعت سبيلی او صلوات اهللا عليه فهذه صورة امری عند اهللا 
ولنا عاقبة الدار علی ظاملی آل فعلت فعالی وكنت ممن عرف حق امرياملؤمنني 

 .سول اهللا اللعنة والبوار الر
ومن كتاب الكر والفر قالوا ان انكرتم ان يكون النبی قد نص علی ابی بكر بتقديمه 
اياه فی الصالة قلنا وما انكرتم ان يكون عمر نص علی صهيب لتقديمه اياه فی 
الصالة قالوا وجدنا عليا مقرا البی بكر باخلالفة قلنا وجدنا يوسف مقرا الخوته 

ة قالواها انكرتم ان يسمی خليفة رسول اهللا من مل يستخلفه قالوا الدليل علی بالعبودي
 وطلقهم له قلنا والدليل علی رضا رضاء الناس بابی بكر اول من االمر سمعهم

 .الناس بمعاوية ويزيد وساير بنی امية سمع الناس وطاعتهم هلم



  
  
  
  
  
  

  ١٢٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 فصل فيام يدّل كفر أيب ركب

 .ا شقوتنا يعنی االول والثانی والثالث فی قوله ربنا غلبت علين الباقر
انه سال ابواهلذيل بن ميثم ما الدليل علی اّن للشيخ مفيد فی كتاب الفصول والعيون 

عليا كان اولی باالمامة منه فقال الدليل علی ذلک امجاع اهل القبلة بان عليا كان عند 
مل جيتمع عليه عافاک اهللا  مومنا عاملا كافيا ومل جيتمعوا بذلک عليه فقال ومنوفاة النبی 

قال انا واسالفی من قبل واصحابی االن قال فانت واصحابک ضاللن تائهون قال 
 .اجلواب هذا الكالم اال السباب واللطام

وقال وسال هشام بن احلكم رضار بن عمرو الضبی فقال يا عمرو حريتی علی ما 
لی الظاهر ايام رجلني كان والربائة ام علی تظاهر ام علی الباطن قال عجتب الوالية 

اذب عن وجه رسول اهللا بالسيف واقتل اعداء الدين بني يديه علی وفالن فقال ولكن 
لعلی بظاهر عليه من ) ١(فالن كان اشّد يقينا فقال هذا هو الباطن ولقد اعرفت

الذی ال الوالية بام ال جيب لفالن ثم قال افليس اذا كان الباطن مع الظاهر فهو الفضل 
تعلم ان النبی قال لعلی انت منی بمنزلة هارون من موسی ع قال بلی قال الست يدف

اخلرب، قال نعم قال افيجوز ان يقول هذا القول اال وهو عنده فی الباطن مومن قال ال 
 .قال فقد صح لعلی ظاهره وباطنه ومل يصح لصاحبک ظاهر وباطن

ما الداخل علی فساد امامته قال رمحه اهللا قال وسال املعروف بن الكتبی الشيخ املفيد 
جمتمعة علی ان االمام ال حيتاج الی امام وقد اجتمعت علی انه قال وليتكم ولست 

                                                        
  .اعترفت: حیحکذا، ولعل الص)  ١
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فاتبعون وان اعوججت فقومونی فاعرف بحاجته الی رعيته ........ بخريكم فان 
وفقره اليهم فی تدبريه ومن احتاج الی الرعية فهو الی االمام احوج فاذا اثبت حاجته 

 . االمام بطلت امامته باالمجاع املنعقد ان االمام ال حيتاج الی امام الی
للقاضی حييی بن اكثم من تولی االمر بعدالنبی فقال االول قال ليس وقال هبلول 

الحد ان يوتی من عزله اهللا اال بوحی من اهللا وهذا معدوم النه معزول عزله رسول 
اجليش الذی نزلت فيه سورة اهللا عن الراية وعن قتل صاحب االختالف وعن 

والعاديات وعن سكون املسجد وامر بسد بابه وعن الصالة يوم تقدم بامر بالل عن 
عايشة وعن اداء سورة برائة وكنا منسوخا وان اهللا تعالی قد امرنا بامور ثم نسخها 

 .وحرم العمل هبا وحظرها فصار كاحلايض عن العبادات وكالسكران عن الصلوات
لواصل بن عطا كيف يصلح لالمامة من يقول ان لی شيطان ) ١(وقال لبهلول

يعرتينی فان زغت فقومونی وان استقمت فاعينونی وان غضبت فيجنبونی قفهو 
خيربكم علی املنرب انه جمنون او كان حيل لكم او تولوا جمنونا وقوله فاذا رايتمونی 

 .لسلمكني وابشارهممغضبا فجنبونی فاقّر انه ال يومن اذا غصضب ان متثل باشعار ا
 .وقد روی عن النبی انه قال املومن مل خيرجه غضبه من احلق اخلرب

وقال الشيخ املفيد البی بكر الباقالنی الک دليل علی امامته قال امجاع االمة قال اليس 
االيامن من رشط االمامة قال نعم قال فاين قامت الداللة علی ايامنه وقال رضار البن 

فی االمامة قال حيث متحكام قال ومن اين لک ذلک قال انت  ميثم جئتک مناظرا
تعلم ان املناظرة ربام انتهت الی  حد يغمض فيه الكالم ويتوجه احلجة علی اخلصم 

                                                        
  .البھلول: کذا ولعل الصحیح)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٢٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
او يعاند ولن يشعر بذلک اكثر مستمعه بل كلهم ولكنی ادعوک الی فيتحمل بذلک 

ی واقبل قولک فی منصفة من القول اخرت احد االمرين اما ان تقبل قولی فی صاحب
صتاحبک فهذه واحدة فقال ان قبلت قولک فی صاحبک قلت فيه انه كان اماما 
وافضل من خليفة النبی فال ينفعنی بعد ذلک ان قبلت ذلک منک ان اقول انه صهر 
النبی واختاره املسلمون اماما قال فاقبل قولی فی صاحبک واقبل قولک فی صاحبی 

والظلم والنفاق فال لت قولک فيه نسبته الی الضاللة قال وهذا ايضا ال يمكن اذا قب
ينفعنی قبولک قوولی انه صاحب وامني قال فاذا كنت ال تقبل قولک فی صاحبک 

 .وال قولی فيه وال قولی فی صاحبی وال قولک فيه فام جئت اال متحكام
 وقال جمنون لعمرو بن عبيدة ما الدليل علی امامته قال تراضی الناس به فقال كيف

تراضوا به الناس وان اكثر االنصار قالوا منا امري ومنكم امري واما املهاجرون فان 
الزبري قال ال ابايع اال عليا فامر به وكرس سيفه وجاء ابوسفيان فقال يا ابا احلسن ان 

 .شئت مألهتا خيال ورجال يعنی املدينة وخرج سلامن
 .فقال كرديد وبكرديد وندانيد كه كرديد

 .ابا بنو هاشم تبعته فهؤالء املهاجرون واالنصار فوجی عنقه و
 .دولةوقال بعضهم وكيف يصلح هلا من اعرتف انه من اهل النار 

الواقدی عن عبداهللا بن جعفر عن بن عون قال قال االول قد علمت انی داخل النار 
 .وواردها فليت شعری هل اخرج منها ام ال 

يقول البدار البدار قبل دخول النار ثم  النبی اذا مل يستخلف كيف جاز البی ركب ان
 .انه شاک فی نفسه فيدعوا الناس الی النار 
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وقال ابن ميثم البی اهلذيل اخربنی عمن اقر علی نفسه بالكذب والشهادة الزور هل 
جيوز شهادته فی ذلک املقام علی آخرين قال ال قال افلست تعلم ان االنصار دعت 

فی ذلک املقام وشهدت عليها بالزور ثم اقرت هبا  االمره النفسها ثم اكذبت نفسها
لالول وشهدت له فكيف جتوز شهادة قوم اكذبوا انفسهم وشهدوا عليها بالزور مع 

 .اخذنا وهنک به من القول فی ذلک
 :امحد بن يوسف

ـــري الـــوری   اهيـــا الســـائل عـــن خ

 

ـــزار ـــاموات ن ـــت الس ـــن حت ـــري م   خ

 

ـــــــــدوفی ـــــــــريش ذروة املح   وق

 

ــــ ــــوی وق ــــت عت ــــم ارس   رارهاش

 

ـــــا ـــــی كله ـــــر قص ـــــم فخ   هاش

 

ـــــار ـــــدی والفج ـــــيم وع ـــــن ت   اب

 

ــــی ــــی العل ــــوال ف ــــد ط ــــم اي   هل

 

  وملــــن ســــاماهم ايــــدی قصــــار

 

ـــــده ـــــيهم بع ـــــوحی وف ـــــم ال   هل

 

ـــــار ـــــق خي ـــــق وللح ـــــرة احل   ام

 

ـــــــامهم ـــــــی بارح ـــــــم اول   وه

 

ــــار ــــان اعتب ــــاب اهللا ان ك ــــی كت   ف

 

ــــــبا ــــــب نس ــــــد كقري   مــــــا بعي

 



  
  
  
  
  
  

  ١٢٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــامر ـــــالطرف احل ـــــدل ب   ال وال يع

 

ـــــــوا ـــــــوالی مل ـــــــا امل   ليهم وانم

 

ــــار ــــا فط ــــه ريش ــــدهر ل ــــة ال   ابن

 

ــــــــنهم ــــــــوا بي ــــــــف الف   ولفي

 

  بيعـــــة فيهـــــا اخـــــتالف وانتثـــــار

 

ـــــوا ـــــم ادع ـــــة ث ـــــا فلت   زعموه

 

ـــــوار ـــــی الب ـــــة وه ـــــا جامع   اهن

 

 

 فصل يف ارصار الفحشاء علی اخلطاء

قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدی اآلية؛ حممد بن عبداحلميد وابان بن 
دق اتی االول بعد البيعة الی امرياملومنني وقال يا ابا احلسن ما كان تغلب عن الصا

هذا االمر عن مواطاة منی وال رغبة فيام وقعت فيه وال حرصا عليه وال ثقة يرضی فيام 
حتتاج االمة اليه وال قوة بامل وال عشرية ولكن خفت الفتنة حكني رايت من االنصار 

تضمر علی وال استحقه فيک وتظهر لی  ما رايت ومن انحراف قومک عنک فام لک
يا ابابكر انک شيخ  الكراهة فيام رصت اليه وتنظر الی بعني السامة فقال له عيلّ 

قريش وذو السابقة الی االسالم فام كلفک اذ مل ترغب فيه ومل حترص عليه وال وثقت 
س علی بنفسک فی القيام فيه فيام  حيتاج منه منک فقال محلنی علی ذلک اجتامع النا
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٢٩ 

وحديث سمعته من رسول اهللا ان اهللا ال جتتمع امتی علی الضاللة فقال علی افكنت 
واهلی من االمة اومل تكن قال بل خري االمة قال وكذلک العصابة املجتمعة عليک ثم 
ساق احلديث  وانشده بالفضائل حتی عّدد عليه اربع مأة منقبة الی ان قال فهذا 

المامة والقيام بامور امة حممد مع العلم بالكتاب وشبهه يا ابا ركب يستحق به ا
والقضايا واحلدود وانت خلو من اكثرها وليس عندک ما حيتاج اليه االمة ان حاجتک 
منا بدا وجادلک معاندا فام حجتک غدا عند اهللا وما تقول لرسول اهللا ومل يامرک به ان 

 كنت تومن باهللا واليوم االخر؟ 
يا ابا احلسن انظرنی فادبر فيام انا فيه فبات ليلته فرای  قال فبكا الشيخ وقال صدقت

لتسلم عليه فاتاه مقابل وجهه رسول اهللا فی منامه كانه ممثل فی جملس فقام االول 
فسلم فولی وجهه حتی اتاه ثالثة فسلم علی ذلک يولی عنه وجهه فقال يا رسول اهللا 

قال عاديت ولی اهللا ولی فاحرضت عنی فال ترد سالمی علی فامرتنی بامر فعصيتک 
رسوله اّد احلق الی اهله قال فمن اهله يا رسول اهللا قال من عاتبک عليه علی بن ابی 
طالب فقال رددته عليه ثم مل يره فاثبته مذعورا فلام اصبح جاء الی علی  فی بيته وقال 
ابسط يدک ابايعک يا ابا احلسن واخربه بام رای فی نومه قبسط يده فمسح عليها 

سلم اليه وقال له اخرج الی مسجد رسول اهللا فاخرب الناس بام رايت وبام جری .و
بينی وبينک واخرج نفسی من هذا االمر واسلمه اليک فلام خرج من عنده صادفه 
االعرت وقال ما لک يا خليفة رسول اهللا فاخربه بام كان  منه وبام رای  فی منامه فقال له 

نک تشمت به آخر الدهر وبعد فان قريشا ال يوافقک انشدک اهللا ان يبادر الی هذا فا
عليه وال يغرک سحر بنی هاشم فليس هذا باقل ما سمعت منهم فام زال به حتی رده 

 .فيه وفی الثبات عليهعن رايه ورصفه عن عزمه ورغبه فيام هو 



  
  
  
  
  
  

  ١٣٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
عن اشياخه انه قال أتريد ان تشمت بنا بنو هاشم ويستولوا علی  وفی رواية احللبی

فتعود الی اتان ابی قحافة والنامن علی انفسنا من ابن ابی طالب ومل يزل به  االمر
سيا لكيع انام اراد ان يمكر بک فليظهر للناس امرک  فقلنا الغوغاء حتی رده ثم قال 

اما ان تنظر لنفسک ولنا قبل ان هنلک انک لعاجز الرای حيث االمر قد استقام لک 
ته اف لک يا اكل الذبان ثم انه رای عليا فی املسجد تريد ان ترده الی اهله بعد ما ملك

 .فقال الثانی يا ابن طالب دون ما ترون منا خرط القتاد 
وفی رواية الی حازم القزوينی عن الرضا وفی رواية ابان بن عثامن ان االول رقا املنرب 

ما الذی وقال اهيا الناس اقيلونی اقيلونی ثم بدا بقص الرويا فقام اليه ابو حفص فقال 
انه رای ) ١(دهاک واهللا ال افلناک وال استقلناک ورقا املنرب وصّده عن مقل اثم

 .امرياملومنني عند قرب النبی فقال له دون ما تريد خرط القتاد وسيوف حداد اخلرب
 :قول الواعظ الزاجر وقال لالول يوما وقد القاه....... 

ـــــه ـــــال ل ـــــت اه ـــــا لس ـــــت مقام   حل

 

ــــــ ــــــد بالغ ــــــی العه ــــــن ف   ادروال تك

 

ـــــی ـــــان ابيتن ـــــک ف ـــــی من ـــــی اول   ان

 

ــــــــــاهر ــــــــــم ظ ــــــــــة او عل   بحج

 

  قــــــال اترضــــــی بــــــالنبی اهلــــــدی

 

ـــــــــاحر ـــــــــتهزء الس ـــــــــال كاملس   فق

 

ـــــری ـــــت الث ـــــو حت ـــــا وه ـــــن من   واي

 

                                                        
  .مقال ثم: کذا ولکن الصحیح عندنا)  ١
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ــــــ ــــــوم لل ــــــی يق ــــــارشـحت   حرش احل

 

ـــــــاكام ـــــــاهدته ح ـــــــان ش ـــــــال ف   ق

 

ــــــر ــــــب اآلم ــــــم املوج ــــــک حك   علي

 

ــــــــــلم األمــــــــــر ان اهلــــــــــه   تس

 

ــــــــــيس بمســــــــــتاثر ــــــــــا ل   موفي

 

ـــــــ ـــــــتاقه حي ـــــــم فاس ـــــــال نع   درق

 

  الــــــــی فنــــــــالی ســــــــكة املــــــــاير

 

ـــــة املســـــجد ـــــی قبل ـــــول اهللا ف   اذا رس

 

  ال خيفـــــــــی علـــــــــی الناصـــــــــب

 

ـــــــدی ـــــــی اهل ـــــــلم لعل ـــــــال س   فق

 

ـــــــد راغـــــــم صـــــــاغر   تســـــــليم عن

 

ـــــــافرا ـــــــال ن ـــــــا وع ـــــــاع خوف   فارت

 

  منــــــه كمثلـــــــک احلمـــــــل النـــــــافر

 

ــــــادر ــــــی س ــــــورک ف ــــــر ال ب   وللكف

 

ـــــــادر ـــــــده س ـــــــا ص ـــــــی اذ م   وحت

 

  وقــــــال مــــــا مثــــــل بنــــــی هاشــــــم

 

ـــــا ـــــاير الع ـــــی س ـــــاحرف ـــــن س   مل م

 

  وزاده كفــــــــــرا علــــــــــی كفــــــــــره

 



  
  
  
  
  
  

  ١٣٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــل مــــــن الســــــامری ــــــة العج   رأف

 

 
احلسن بن كثري عن ابيه قال دخل حممد بن ابی بكر علی ابيه وهو يتلوا فقال يا ابة ما 
لی انک بحال مل تكن هبا قال يا بنی لرجل قبلی مظلمة لو احلنی منها الرحرت ان 

قال يا ابه انا ضامن عليه حتليلک قال  افيق قال ومن هو يا ابه قال علی بن ابی طالب
فانت اعظم الناس منة علی اذا قال فاتيت عليا وسالته ان حيلله فقال نعم يا بنی 
وكرامة لک ايت اباک فقل له ايت املنرب فاخرب الناس بظالمه ايای وهو فی حّل قال 

 .فلام ذكر ذلک البيه قال ما اراد اال ان ال يصلی علی ابيک اثنان 
ان حممدا قال المرياملومنني ابسط يدک ابايعک علی ان ابی ظلمک حقک فقال وروی 

له وكيف علمت قال الن ابی الی حرضته الوفاة كنت انا واخی عبدالرمحن وعايشة 
وزفر عنده وكان يقول يا ويلی ثالثا فقال زفر يا خليفة رسول اهللا تدعوا بالويل 

النار وهو يقول لعمری لقد وفيت هبا والثبور فقال هذا رسول اهللا وعلی يبرشانی ب
فابرشوا بالنار فی اسفل وظاهرت علی ولی اهللا انت واصحابک االربعة عرش 

السافلني وبيده صحيفة التی تعاهدنا عليها فی الكعبة ان مات حممد ما نجعل اخلالفة 
فی اهل بيته فلام سمعها زفر خرج وخرجت عايشة واخی عبدالرمحن يقولون انه 

لت له قل ال اله اال اهللا فقال ال يتهيا لی ان اقوهلا يا بنی قد حيل بينی وبينها ليهجر فق
حتی ادخل التابوت فقلت ای تابوت من نار مقفل عليها يقفل من نار فيه اثنا عرش 
رجال انا واصحابی قلت والثانی قال نعم قلت له اهتدی قال ال واهللا ما اهلدی لعن 

ن الذكر بعد اذ جائنی فبئس القرين فام زال يدعوا اهللا بن صهاک فهو الذی صدنی ع
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بالويل والثبور حتی غضته ثم قال كلهم اياک ان خترج شيئا مما سمعنا فيشمت بنا ابن 
ابی طالب قال حممد قال لی امرياملومنني بعد وفاة الثانی ايت عبداهللا بن عمر فانه 

لک قال يا حممد اكتم وابوک فی مكان وعلق معه و احک حكاية ابيک فلام قلت له ذ
علی ما اقول ان ابی حرضته الوفاة بكی فقلت له ما يبكيک فقال ايت علی بن ابی 
طالب وقل له ارّد االمر اليک فتجعلنی فی حّل مما كان بينی وبينک فلام حرضته قال 

رّدها عليک قال نعم علی ان تكلم يا ابا حفص قال حتللنی من كل شيئ عملته بک وا
ن املهاجرين ورجلني من االنصار بانک ظلمتنی حقی انت وصاحبک تشهد رجلني م

وادعيتام ما مل يكن لكام باسم فحول وجهه الی احلايط فخرج عّيل فقلت له يا ابه لقد 
اجابک الرجل فاعرضت عنه فقال انک امحق انام اراد ان ال يصلی عيل احد فلام 

 .حرضته الوفاة كان منه مسلام ما كان من ابيک
فی خرب  اجتمع املغرية بن شعبة وابو عبيدة بن اجلراح واالول والثانی  بن عازب الرباء

فی الليلة الثانية من وفاة النبی وخافوا نفاخ االمر فقال املغرية اری ان تلقوا العباس 
فتجعلوا فی هذا االمر نصيبا يكون له وملن بعده فتكونوا حينئذ قد قطعتم عنكم ناحية 

حجة عند الناس اذ مال العباس معكم فقال ابوبكر ان النبی بنی هاشم ويكون لكم 
خال الناس تدبروا امرهم خيتاروا النفسهم فی ما يصلحهم متفقني ال خمتلفني وان 

واليا والمورهم راعيا ثم قال فاما ان دخلتم فی ما دخل فيه الناس اختارونی عليهم 
اليه وقد جئناک يزيدان نجعل عام مالوا عامة املسلمني واجتمعوا او رصفتم الطاعنون 

لک فی هذا االمر نصيب يكون ملن بعدک اذ كنت عم رسول اهللا وان كان املسلمون 
فعدلوا هذا االمر عنكم فعل رسلكم يا بنی هاشم فان رأو مكانک ومكان صاحبک 

رسول اهللا منا منكم فقال الثانی ای واهللا واخری انا مل تاتكم من حاجته ما اليكم 



  
  
  
  
  
  

  ١٣٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ان يكون الطاعن هنا فسقا قم االمر بكم وهبم فانظروا النفسكم  ولكن كرهنا

وعامتكم فقال العباس لقد اعجبنی شجاعة ابن ابی قحافة بعد احلني وخطابته بعد 
الغی اال كان هذا يوم خيرب ويوم حنني وقد اهنزم عن رسول اهللا فی كالم طويل له ثم 

للحق ال ما يلني بزيغ اهلوی  قال وزعمت انه خال الناس خيتارون النفسهم مصيبني
فان يک هذا االمر لرسول اهللا فانت بحقنا اخذت وعلينا تعديت ولنا ظلمت ولن 
يكن للمسلمني فام وجب لک اذ كنا كارهني ملا اتيت وما ابعد قولک اهنم قالوا اليک 
من قوهلم عدلوا عنک وما اقول فی هذا اروم رصفک والذ انی فی لبس من امرک 

يصيبها من البيان واما ما بدلت فی وملن بعدی فان يكن حقا لک تعطيناه احلجة ولكن 
فامسكه عليک وان يكن حقا للمسلمني فام لک ان حتكم فيه دوهنم وان يكن حقا لک 
تعطيناه فامسكه عليک وان يكن حقا للمسلمني فام لک ان حتكم فيه دوهنم وان يكن 

خذ حقه كله واما قولک رسول اهللا حقا لنا فانا ال نرضی منک احد بعضه دون ان يا
منا ومنكم ورسول اهللا شجرة نحن اغصاهنا وانتم خرياهنا واما قولک يا ابن اخلطاب 

 .انک ال ختاف الناس علينا فان الذی قد تقدمتم له اول
 :العونی

  امامی هو املختار والقوم جرية

 

  وهل يستوی اجلـريان وبـک مـع االهـل

 

 
 :احلامنی

ـــــــريش  ـــــــک ق ـــــــاراذا نازعت   الفخ
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ـــــــــا ـــــــــک طغيان ـــــــــا دامت   يوم

 

ـــــول ـــــم الرس ـــــة ع ـــــا بخطب   فزده

 

ــــــداة ــــــا غ ــــــري برهان ــــــی احلم   بغ

 

ــــــــــائالن ــــــــــا الق ــــــــــول هل   يق

 

ــــــــــــــا ــــــــــــــة برهان   ورش املقال

 

ــــم ــــی هاش ــــا بن ــــلكم ي ــــی رس   عل

 

ــــــــــاة امنانــــــــــا ــــــــــان املش   ك

 

ــــــال ــــــنكم اال ف ــــــا وم ــــــد من   حمم

 

ـــــــــياهنا ـــــــــک نس ـــــــــنس هاتي   ت

 

ـــــــة ـــــــن تبع ـــــــد م ـــــــال حمم   فق

 

  تفرعــــــت املجــــــد عليــــــک اهنــــــا

 

ــــــــنحن ــــــــاهنا ف ــــــــا واغص   اللح

 

ــــــــا ــــــــک جرياهن ــــــــتم وهاتي   وان

 

 

 فصل فی بدع عبد الكعبة

 .احرشوا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون



  
  
  
  
  
  

  ١٣٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
عن النبی احلمد هللا رب العاملني قاال دعوة اهل اجلنة حني شكروا عن الباقر والصادق 

صدقه اهللا اهللا علی حسن الثواب مالک يوم الدين قال جربئيل ما قاهلا مسلم قط اال 
وصدقه اهل سامئه اياک نعبد قال اخالص العباد واياک نستعني قال افضل ما ملكت 
به العباد حوائجهم اهدنا الرصاط املستقيم قال دين اهللا الذی نزل به جربئيل علی 

وهديتهم باالسالم وبوالية علی بن ابی طالب ومل  حممد صزراط الذين انعمت عليهم
مغضوب عليهم اليهود اليهود والنصاری والشكاک يغضب عليهم ومل يضلوا لل

الذين ال يعرفون امامة امرياملومنني الضالني يعنی االول والثانی ضالني عن امامة علی 
بن ابی طالب اول من ظلم فی االسالم تامر االول علی االمة ثم تسمی بخالفة 

وعلی رسوله رسول اهللا فكانت هذه حالة جامعة للظلم واملعصية والكذب علی اهللا 
ولو جاز لقائل ان يقول انه خليفة رسول اهللا من غري ان يستخلفه النبی علی احد من 
حدود التاويل جلاز فكل مسلم ثم انه طلب من الناس الصدقات واالمخاس واجلزية 

 .وظلام النه غري مامور بذلک وال ماذون فصار عاصيا هللا ورسوله....... وغريه 
املولفة قلوهبم االول فانقاد له الناس طوعا وكرها  ابن عباس اول من دفع سهم

وامتنعت عليه قبيلة من العرب فی دفع دالزكاة اليه فسامهم اهل الردة فقتلهم وهنب 
ماهلم وسبی ذرارهيم ثم انه اكل احلرام تعمدا ملا استولی علی االمة فرض لنفسه اجرة 

علی ذلک مرص الی ان  علی ذلک ثالثة درهم وهذا اظهر ما يكون من احلرام وكان
 .ايام وقاض ومعلم وقاری وموذن الی زماننا هذهمات واستمر بدعته هذه فی كل 

وال تاكلوا مما مل : كذبائح اهل الكتاب حالل واهللا تعالی يقول........ ورويتم عنه 
التی تسكمون عليها يذكر اسم اهللا عليه اآلية ، فوثقتم باليهود وهو ياكلون ذبائحكم 

عالی يقول لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وقد سمی ما مل يذكر واهللا ت
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اهللا عليه رشيكا وفسقا وكذلک النصاری انام يسمون باسم املسيح وقلتم جتادلون 
عنهم فيام قال اهللا تعلی وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم وانام 

 . و الذبائحعنی بالطعام الذی ليس فيه روح وقلتم ه
ورويتم ان ابابكر قال ندمت ان ال اكون سالت النبی عن ذبائح اهل الكتاب وقد رواه 
نرص بن شميل عن هشام بن حسان عن ابن سريين عن عبيدة قال سالت عليا عن 
ذبائح نصاری العرب فقال ال تاكل ذبائحهم فاهنم مل يتعلقوا من دينهم اال يرشب 

 .اخلمر
ن املهاجر انه سال ابراهيم النخعی عن قوله وطعام الذين اوتوا وفی رواية ابراهيم ب

الكتاب حل لكم فقال وهم ياكلون اخلنزير فان قلتم ان اخلنازير حممرم علينا فقد حرم 
اهللا ما اهل لغري اهللا وما مل يذكر اسم اهللا عليه واوجب ان كل ما جرب عليه سهام 

وال يوطی مشرتک ) ١(جان ذلک الفرالعرب من السبی مل خيرج منه مخسه الی اهله 
اال حراما فكيف يكون اوالد السبايا ومن منع اخلمس ان يقيم فی الفرج املشرتک 

 .اهله 
وروی رشيک ان فيام اجابه عباس البن نجدرة احلروری اما اخلمس فانا نقول انه لنا 

فانا  فصربنا وانی اخربک ان مجيع الناس فخرج مخسنا اال شيعتنا) ٢(وزعم انه لبس
 .الطافية ) ٣(احللناه هلم يطيبوا واحل اكل امليت حيث قال كبل املسمكة

                                                        
  .الفرح، خ ل)  ١
  .لیس، خ ل)  ٢
  .السمکة: کذا، والظاھر)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٣٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وفی سنن ابسی داوود وابن ماجة عن جابر بن عبداهللا قال قال رسول اهللا ما القی 

  .فال تاكلوه ) ٢(عنه فكلوه وما مات فيه فطعا) ١(البحر او جزر
 .ورشح هذا الباب قد تفرق فی مواصعه

 األعرايب يف الغار وذكر هجرته فصل يف ذكر صحبة

اربا من قريش فاتبعه عتيق ويريد فی خرب خروج رسول اهللا هابوبصري عن ابی عبداهللا 
بذلک وامره ان ياخذه معه واال دل عليه به الی قريش فاعلمه اهللا تعالی ) ٣(ان يغمر

ی موذيا للت الليلة اخذ يده وقال له تعالی وتلک فام زفوقف رسول اهللا حتی دنا منه ف
وال حاجة لی ان اكون معک بل . فقال يا رسول اهللا انام ارد ت اشيعک واعلم علمک 

احب ان اكون بمكة الرب عنک فقال ان اهللا تعالی امرنی ان اخذک معی ثم قبض 
عليه وكان من اشد الناس قبضة فانطلق معه وهو كاره فلام انتهی الی الغار اقبل 

ان يقتل فقال النبی ملا عرف ذلک عنه ويلک ال ابوبكر يضططرب خمافة علی نفسه 
وما هيز فيه وقال ان جاووا من ههنا ركبنا ) ٤(حتزن ان اهللا معنا ثم اراه البحر والسفينة

                                                        
  .جرز، خ ل)  ١
  .کذا)  ٢
  .کذا)  ٣
السقیفة، وما اثبتناه قیاسا الستقامة المتن بھذه الشکل وعدمه بما : فی المخطوطات )  ٤

  .طوطات، واهللا اعلم بحقائق االمورفی المخ
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قال اسحاق  .وقال هذا ساحر  مبني وما هو اال ساحر كذاب  )١(من هنا فكفر االول
  .بن عامر مل تنزل اال ويلک ال حتزن ان اهللا معنا

عباس كان النبی يمشی الی الغار واالول معه فتارة يمشی عن يمينه وتارة  وعن ابن
 .عن يساره وتارة عن امامه وتارة عن ورائه كان يريد بالنبی مكرا

 .حجرا فسددت بعقبی فلدغتنی احلّيةوقال االول فدخلت الغار فوجدت به 
 .وروی اهنا كانت خريش 

                                                        
بل اظھر کفره النه من اول امره اکذب بانه دخلل فی االسالم حتی یتوصلون )  ١

باظھارھم االسالم کذبا الی اھدافھم ولیس لھم ھدف اال غصب الخالفة لما یکون عندھم 
د وھم ذھاب عبادة االصنام بورود النبی وخالفة الوصی واالئمة عند تتلمذھم عند الیھو

اعلم بعد االئمة واسمائھم وکیفیة حیاتھموھم من اول االمر قصدوا اطفاء نور المحمدی 
والعلوی والفاطمی وابنائھم وانھم کتبوا صحیفة دارت بینھم وفیه اسا اعتقاداتھم باالصنام 
وما یجب علیھم فعلھم من منعھم حق المعصوم من الرسول الی المھدی ودارت 

قیفة الی اآلن بین اھل السقیفة فانھم یعتقدون بان من صار حاکما الصحیفة من ارباب الس
منھم وجب علیه العمل بھذه القوانین ولنا لما قلناه مع تفردنا بذکره علنا دالئل اخذناه من 
اساتیدنا ولکن شیخنا االستاد قال یوما فی مجلس خصوصی کان بیننا وبینه رحمه اهللا وال 

وعدّ من اعتقد بھذا القول من العلماء منھم الشیخ محمد ثالث لنا اعتقاده بھذا القول 
حسین االصفھانی صاحب نھایة الدرایة ومنھم صاحب تفسیر مجد البیان ومنھم النائینی 
واآلخوند وشیخ دائرة التحقیق االنصاری ومن المتقدمین الشیخ الطوسی وصاحب 

ة علیھم فی ذکر مثل ھذا المھذب والکافی فی الفقه والسید ھاشم البحرانی ولوجوب التقی
القول وتفردھم فی کل عصر به امسکوا عن ذکر المسالة وبحمد اهللا انا اول من اظھر ھذا 
القول آمال من المعاصرین ومن یجیئ من بعدی التفکر والتدبر والتحقیق و البسط 

  .واالشاعة حول ھذا القول، واهللا ھو الموفق للصواب



  
  
  
  
  
  

  ١٤٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا منهم اال وفی حديث الرباء بن عازب  انه قال فارحتلن

رساقة  بن خشعم علی فرس له فقال يا رسول اهللا هذا الطلب قد حلقنا فقال ال حتزن 
 .)٢)(من فعل النبی(البكاء ) ١(ان اهللا معنا حتی اذا دنا منا بكيت و

 :النايش
  )٣(وليلة الغار فيها من مثاليه

 

ـــا ال يكـــون خللـــق مـــن هبـــا ثلبـــا   م

 

  رســـــــــول اهللا صـــــــــادقة  وذاک ان

 

ـــا ـــذر الرقب ـــی ين ـــه ك ـــل يتبع ـــی اللي   ف

 

ــــزل امحــــد املختــــار يصــــحبه   فلــــم ي

 

ـــی انـــه نكثـــا ـــی الغـــار حت   فهـــذا ال

 

  حتــی اذا حصــال فــی الغــار مــا لبثــت

 

ــا كــب الــدوح حتــی مــدت ــا) ٤(عن   الطيب

 

ـــة ـــاء امني ـــري فـــی االعش ـــت الط   وظل

 

ــــا ــــع الرغب ــــها مل تطل ــــدعوا وافرض   ي

 

                                                        
  .اضفنا الواو من بعض النسخ)  ١
لم یتیسر لنا قرائة ما بین القوسین من المخطوطات ولکن اثبتناه من محل آخر، واهللا )  ٢

  .اعلم
  .مثالبه: کذا، ولعل الصحیح)  ٣
  .بدت، خ ل)  ٤
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ـــل ـــد ظ   جمتهـــد )١(فحـــني عـــاين فق

 

  يســـــد باحليلـــــة االحجـــــار والنقبـــــا

 

ــــه ــــه... وفــــی طويت   مــــن عظــــم علي

 

  انـــذار مـــن مـــن نـــواحی غـــارهم قربـــا

 

  فعــــرف املصــــطفی مــــا فــــی طويتــــه

 

ــــوم فانشــــعبا ــــل امللم   فصــــاح باحلي

 

ــــة  ــــل جاري ــــه ك ــــر في ــــاين البح   فع

 

  ينجـی كـل مـن ركبـا) ٢(يرسی هبا املقلـع

 

  فــــاظهر احلـــــزن اذ مل يشــــف غلتـــــه

 

  فـــاراق الــــدمع فانســــكبامـــن امحــــد 

 

ــل ــره) ٣(فظ ــا) ٤(يرج ــني بك ــار ح   املخت

 

  ومــــا علــــی نفســــه اذ ظــــل مغتصــــبا 

 

ـــــــكينته ـــــــودا س ـــــــانزل اهللا حمم   ف

 

  )٥(علــی النبــی وحــل الــرجس جمتنبــا

 

                                                        
  .طل، خ ل)  ١
  .للقلع، خ ل)  ٢
  .فطل، خ ل)  ٣
  .یزجره؛ یرجوه، یرجزه، خ ل)  ٤
  .مجتبیا، خ ل)  ٥



  
  
  
  
  
  

  ١٤٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :احلمريی

 ـفـخراـــار مــوی الغــب سـی ركــا البــوم
  وان كثــــــر املكثــــــار فيــــــه واطنبــــــا

 

ـــزون ـــق للمخ ـــة) ١(ومل يب ـــی دار خزن   )٢(ف

 

  لــــــــه عمــــــــال اال هبــــــــاء مبينــــــــا

 

  وقـــــد قيـــــل ال حتـــــزن فقـــــال اال بـــــل

 

ـــان اســـوی واســـحبا   )٣(واحـــدث شـــيئا ك

 

 
ناصبی ان كلب اهل الكهف حيرش معهم فكيف فالن فاجبت ان الكلب ) ٤(وقال 

 .عليهم ) ٥(حرسهم ومل يبنح
 .ذراعيه بالوصيد فثبت منه وتافيه قوله وكلبهم باسط

اجلزع واهللع واحلزن حتی قال الرسول ويلک ال حتزن وانه كان  ومل يثبت عن فالن اال
 .حفی سفينة نو) ٦(الكلب

                                                        
  .المحزون، خ ل)  ١
  .حزنه، خ ل)  ٢
  .اسحنا، خ ل ) ٣
ب النثر وان قیل انه من الشعر وقیل من تمام  شعر کتب ھذه الکالم علی ترتی)  ٤

  .ا فیه من النظم ولکن ذکرناھا نثرا، ونرجو العفو من المعافیالحمیری لم
  .ینبخ، خ ل)  ٥
  .في الکلب، خ ل)  ٦
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٤٣ 

 . )١(ن كانت فی الكعبة فلم ينتفع هبا ومل يرضهافالكلب كلب والنبی نبی واالوثا
 ):٢(كشواد

ـــف  ـــحاب كه ـــی اص ـــرب ف ـــول ال   يق

 

  الــــرمحن حقــــا) ٣(فكــــانوا فتيــــة

 

  بــــــان ثــــــامنهم كلــــــب لــــــدهيم

 

ـــی ـــب ف ـــيس الكل ـــا أل ـــات حق   اجلن

 

ــــی  ــــدی نب ــــني ل ــــان اللع ــــذا ك   ك

 

ـــــا ـــــف حق ـــــی ذا الكه ـــــل ف   كمث

 

 
 :دعبل

 كـذلک اهـل الكهف فی الكهـف سبعة 
ــا ــبوا يوم ــب) ٤(اذا احس ــامنهم كل   وث

 

ـــبهم ـــک لكل ـــال علي ـــی اری فض   وان

 

                                                        
ھل السقیفة فی فراجع الی ما کتبه المفید قدس سره فی منامه وفیه مناظرته مع بعض ا)  ١

عدم داللة معیته مع النبی فی الغار علی شیئ من الفضیلة فراجع الیه فانه مفید فی معناه 
  .وطبع فی ضمن موسوعته وقد طبع بنفسه  وطبع مترجما بالفارسیة

  .کشواذ، خ ل)  ٢
  .فیه، خ ل)  ٣
  .توما، خ ل)  ٤



  
  
  
  
  
  

  ١٤٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  ألــيس انــک ذو ذنــب ولــيس لــه ذنــب

 

 
ذهب بفالن النه استفتی حممد بن اسحاق صاحب االمر عن قول ناصبی ان النبی انام  

فی امته كيال خيتل الدين من انه يكون اخلليفة خاف عليه كام خاف علی نفسه وملا علم 
بعده وقد انام عليا علی فراشه ملا علم انه لو قتل ال خيتل االسالم بقتله فقال مل مل 

يقولون ان النبی قال ان اخلالفة بعدی ثالثون سنة ) ١(ينقض عليه بقولک اولستم
ر هذه االربعةفاذا كان االمر كذلک فلام كان االول اخلليفة من بعده كان علی اعام

الثالثة خلفاء امته من بعده فلم ذهب بخليفة واحدة الی الغار ومل يذهب هبذه الثالثة 
وعلی هذا االساس يكون النبی مستحقا هبم دون االول فانه جيب عليه ان يفعل هبم 

 .مثل ما فعل باالول
 :يإبن طوطي الواسط

  فـــام رسی اهلـــادی النبـــی مهـــاجرا

 

ـــر ـــداء واهللا امك ـــروا االع ـــد مك   وق

 

ــة  ــا خماف ــی عتيق ــی الرس ــاحب ف   وص

 

  لكـــيال بمرســـاه هلـــم كـــان خيـــرب

 

ـــه ـــراش بنفس ـــی الف ـــی ف ـــاه عل   وق

 

ــذعر ــان ي ــا ك ــاش م ــيط اجل ــات رب   وب

 

                                                        
المتن به دون ما ورد فی او لشتم، وما اثبتناه بالقیاس الستقامة : فی المخطوطات)  ١

  .المخطوطات
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  فكــان مكـــان املكــر حيـــدرة الرضـــا

 

  مـــن اهللا ملـــا كـــان بـــالقوم يمكـــر 

 

ـــ ـــان ب ـــن ك ـــا ولك ـــؤمرلينه   احلزن ي

    
 

 
قال الشيخ املفيد فی قوله ثانی اثنني اذ مها فی الغار اآلية، وجه الداللة فيها من ستة 

ال حتزن فان اهللا معنا النبی بقوله  انيه واجتمع معه وصار صاحبه وسفههمواضع انه ث
ار عن السكينة قط اما قوله ثانی اثنني فهو اخبونزول السكينة عليه الن النبی مل يفارقه 

العدد  لعمری لقد كانا اثنني فام فی ذلک من الفضل ونحن نعلم رضورة ان نبيا وذميا 
قال فالن ثانی فالن مطلقا اذا ) ١(او مومنا ومومنا او مومنا وكافرا اثنان والقائل

يقارب املنزلة وفی اآلية انه ثانيه فی املكان فال يفيد غري العدد فاما اجتامعها ) ٢(بقيد
فانه كاالول الن املكان جيمع املومن والكافر وايضا فان مسجد النبی ارشف  فی املكان
وقد مجع املومنني واملنافقني والكامفرين قوله فام للذين كفروا قبلک مهطعني من الغار 

وايضا فان سفينة نوح مجعت النبی والشيطان والبهايم واما قوله ان يقول لصاحبه 
لی املصحوب والتخصص به الن اسم الصحبة فالصاحب اذا اطلق افاد االضافة ا

جيمع املومن والكافر واملومن واملومن والكافر والكافر والعاقل والبهيمة واحليوان 
قال له صاحبه وهو حياوره اكفرت بالذی خلقک من تراب ثم من واجلامد قال اهللا 

احبكم نطفة ثم سواک رجال لكنا هو اهللا ربی ال ارشک بربی احدا قال الكفار وما ص

                                                        
  .القابل، خ ل)  ١
  .یفید، خ ل)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١٤٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
بمجنون اضاف النبی  اليهم بالصحبة واملضاف اليه اقوی حاال من املضاف وقال 
حاكيا عن يوسف يا صاحبی السجن اما احدكام فيسقی ربه مخرا ومعلوم اهنام كانا 
كافرين وايضا فان اسم الصحبة يطلق بني العاقل والبهيمة ثقوله وما ارسلنا من رسل 

 .سموا احلامر صاحبا اال بلسان قومه  اال يرو اهنم 
 :قال اهلذيل

ـــــة  ـــــامر مطي   ان احلـــــامر مـــــع احل

 

ـــاحب ـــئس الص ـــه فب ـــوت ب   واذا خل

 

 
 .وسموا الوحش صاحبا

 :قال اهلذيل
ـــية ـــاحبی وحش ـــدوت وص ـــد غ   لق

 

ــــف ــــرية باملرش ــــرداء بص ــــت ال   حت

 

 
 .وسموا الفرس صاحبا

 :قال املازدی
  لقــد دعــوت الــوحش فيــه وصــاحبی

 

ــ ــان اهليك ــن هن ــوائم م ــخص الق   لش

 

 
 .وسموا اجلامد مع احلی صاحبا
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٤٧ 

ازرت هندا وذاک بعد  اجناب ومعی صاحب كثوم اللسان يعنی السيف واما : قالوا
قوله ال حتزن فانه وبال عليه ومنقصة ودليل علی خطائه الن قوله ال حتزن هنی فال 

ا خيلو حزنه طاعة او معصية فان كان طاعة فان النبی ال ينهی عن الطاعات بل يامر هب
ويدعوا اليها وان كان معصية فقد هناه النبی عنها وقد شهدت اآلية بعصيانه بدليل انه 
هناه وقال املرتضی النهی ال يتوجه فی احلقيقة اال للزجر عن القبيح وال سبيل السی 

قد ظهر من جزعه وغاية ما يكون مثله فساد احلال عن .رصفه بغري دليل وال سيام و
ما وعد اهللا نبيه ن استدامة ما وقع منه ولو سكنت نفسه الی االخفاء فهو انام هی  ع

وصدقة فيام اخرب به مل حيزن حيث جيب ان يكون آمنا واما قوله ان اهللا معنا فان النبی 
اخرب ان اهللا معه وخرب عن نفسه بلفظ اجلمع كقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له 

الفاجر واملومن والكافر قوله ما يكون من حلافظون وقيل ان اهللا معنا الن اهللا مع الرب و
نجوی ثالثة تاال هو رابعهم وال مخسة اال هو سادسهم اآلية، وقد قيل ايضا ان ابابكر 
قال يا رسول اهللا خربنی علی اخيک علی بن ابی طالب ما كان منه فقال النبی ال حتزن 

 . ان اهللا معنا ای معی ومع اخی عيلّ 
 :العوين

ـــار  ـــديث الغ ـــا ح ـــهوام ـــتام ب   اذا جئ

 

ــــــــی وســــــــلبان ــــــــا افك   فمنقبت

 

ــــه ــــطفی يزعامن ــــی املص ــــانی النب   ات

 

ـــت ـــاه اخب ـــو اذ ثن ـــم وه ـــان) ١(نع   ث

 

                                                        
  .لخبت، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٤٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  بــــه) ١(امل تعلــــام ان النبــــی اســــرتابه

 

ـــــان ـــــا الرجف ـــــزن اخ ـــــال ال حت   ق

 

  )٣(برّيـه) ٢(وهل مـومن مـن سـاء قلنـا

 

  وملــــا يثــــق مــــن امحــــد بضــــامن

 

  فـــــام انـــــزل اهللا الســـــكينة عنـــــدها

 

ــــــــام ــــــــه ف ــــــــان علي   ذاک تربتي

 

ـــة الغـــار مل خيـــف  ـــه ليل   ولكـــن علي

 

ــــامن ــــذا اهيــــا اخلص ــــاف ه   كــــام خ

 

ــــه ــــات برب ــــا حــــني ب   وال شــــاء قلن

 

  )٤(علـــی فـــرش املختـــار هـــل تعبـــان

 

 
ان السكينة نزلت علی االول فانه ترک الظاهر الن الضامئر فبل هذا وبعده واما قوله 

ه اهللا اذ اخرجه لصاحبه وكذلک قوله اال تنرصوه فقد نرصتعود الی النبی بال خالف 
فيام بعده قوله وايده فكيف ختللها ضمري عائد الی غريه وكيف تنزل جنود املالئكة 

                                                        
  .اسّرا به، خ ل)  ١
  .قلبا، خ ل)  ٢
  .بربّه، خ ل)  ٣
کتبت الکلمة بال نقطة فی نسخة وفی اآلخری بالتاء والباقی کالسابق، واهللا اعلم )  ٤

  .بالخفیات
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٤٩ 

وقال مشاخينا ان اهللا تعالی مل ينزل  .علی االول وفی هذا اخراج النبی من النبوة 
حنني  السكينة قط علی نبيه فی موطن كان معه فيه مومن اال عّمهم فی نزوهلا قوله يوم

اذ اعجبتكم كثرتكم الی قوله ثم انزل اهللا سكينة علی رسوله وعلی املومنني والزمهم 
كلمة التقوی وقال فی املومن خاصة لقد رضی اهللا عن املومنني وقوله هو الذی انزل 

وحده بالسكينة وقال ) ١(خصهالسكينة فی قلوب املومنني وملا كان فی هذا املوضع 
من ولو كان معه مومن لرشكه معه فيها كام رشک فيام تقدم  فانزل اهللا سكينته عليه

املومنني فدل اخراجه متن السكينة علی خروجه من االيامن ولوال انه احدب 
 .) ٢(بحربه

 منها ما  تفضل به علی عثره من املومنني وتوجه اليه النهی عن استدامة ملا حرمه اهللا
  .الذين كانوا مع النبی فی املواطن االخر

سكينة فی قوله يوم حنني لعلی خاصة النه مل يبق مع النبی اال سبعة من بنی هاشم وال
وعلی يرضب بني يديه وقال مومن الطاق البی جدرة هل انزل اهللا سكسينته علی 

 .رسوله فی غري الغار 
صاحبک فی الغار منها رخصه باحلزن ومكان علی فی هذه )٣(قال نعم قال فقد جزع

ل اهللا افضل من مكان صاحبک فی الغار النه مل جيزع والكفار علی فراش رسوالليلة 
 .اختاروا من كل بطن رجال القصة

 .وان كان فی حرز النبی خائفا حزينا 
                                                        

  .حصة، خ ل)  ١
  .کذا)  ٢
  .والظاھر انه من غلط الناسخ خرج، خ ل؛)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٥٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :ابن ّمحاد

 هـــل ليـت فـوق فـراش املـصـطــفی احـد
  ســــــواه لــــــيس بحــــــرار وال هلــــــع

 

  خــالف مــن رهقــت فــی الغــار مهجتــه

 

ــــع ــــة الرص ــــه عل ــــارت علي ــــا وث   حببن

 

 
 :ابو مقاتل الطويل

 وفـی ثـيابـک فـوق الفـرش حـيـن مـضــی
ـــــــف ـــــــريش ال ومل خي ـــــــب لق   ومل هت

 

  خـــالف مـــن ذهـــب فـــی الغـــار مهجتـــه

 

ـــــدمع ذرف ـــــل ذا م ـــــن فش ـــــل م   فظ

 

 
 :ابراهيم بن سعيد اجلزري

  قـــالوا حتــــب عليــــا قلــــت وحيكــــم

 

ـــار ـــن الن ـــی م ـــه ينج ـــن حب   احـــب م

 

ــــا ــــق هب ــــابكر اح ــــان اب ــــالوا لك   ق

 

ــــس ا ــــه ان ــــارالن ــــی الغ ــــار ف   ملخت

 

ـــــتام هربـــــا ـــــت وحيكـــــم اتي   فقل

 

  مــن العــدی وعلــی بــات فــی الــدار
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٥١ 

 :شاعر
ـــوری ـــري ال ـــع خ ـــان م ـــد ك ـــتم ق   ان قل

 

  فــــی الغــــار اذ هتفــــا بــــه اعدائــــه

 

ــــن ــــترتا مل ــــان مس ــــن ك ــــتم م   اجعل

 

  ورای النبـــــــی بنفســـــــه ووقـــــــاه

 

 
يه وقد وجدنا الصاحب اهلارب يذهب بالصاحب املخالف الن يكون منه داللة عل

 .ونفر املخلص مكانه ليصلح شانه؛ قوله تعلی ومن يرشی نفسه ابتغاء مرضات اهللا 
 :الربقی

ــــه ــــا مثل ــــذی م ــــار ال ــــيتم الغ   ونس

 

  عـــــــــارا عليـــــــــه ســـــــــبة وردا آ

 

ـــــد واهليـــــه ـــــات خيلـــــف امح   اذ ب

 

ـــــاء ـــــوف وق ـــــة للخي ـــــري الربي   خح

 

ـــــه باحلـــــذف وهـــــو مـــــوطن   يوذون

 

ـــــون فـــــدا آ ـــــد ان يك   نفســـــا المح

 

ــک  ــدب الرش ــف ح ــد ح ــدارهق ــول ج   ح

 

ـــــا آ ـــــالح خف ـــــن الس ـــــتملني م   مش

 

ــــره ــــدو ومك ــــد الع ــــن كي ــــاه م   فوق

 

ــــــا آ ــــــد االبن ــــــه الوال ــــــا ال تقي   م

 



  
  
  
  
  
  

  ١٥٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  ومضــــــی النبــــــی مكامتــــــا ملــــــربة

 

ــــا آ ــــی االخف ــــل ينبغ ــــنح لي ــــی ج   ف

 

  فـــالقی هنـــاک ابـــا الفصـــيل فخـــاف ان

 

  )١(هيـــــدی العيـــــون اليـــــه واحلـــــا آ

 

 

 فصل يف الكشف عن صالة أيب دور

، امراملومنني والعرس عتيق وابن صهاک تعالی يريد اهللا بكم اليرسفی قوله  الباقر
 .بافواههم اهنم املعينون اهللا ليطفؤا نور 

ويروی ان النبی ملا استمر به املرض وثقل عليه جاء بالل عند صالة الصبح ورسول 
اهللا مغمور فنادی الصالة رمحكم اهللا فقال النبی يصلی بالناس بعضهم فقالت عايشة 

فانكن ) ٢(ابابكر فليصل بالناس وقالت حفصة مروا عمر فقال النبی اكفض مروا
 .صواحبات يوسف

 .وذكر صاحب االحياء انه قال انكن صواحبات يوصف 
ثم رووا انه قام وهو ال يستقبل علی االرض من الضعف وقد كان عنه اهنام خرجا الی 

من الضعف فلام  اسامة فاخذ بيده علی والفضل فاعمدمها ورجاله خيطان االرض

                                                        
  .کذا)  ١
  .اکفضن، خ ل)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٥٣ 

خرج الی املسجد وجد ابابكر قد سبق الی املحراب فاومن اليه بيده فتاخر ابوبكر 
منزله استدعی ابوبكر وقام رسول اهللا وكرب وابتداء بالصالة فلام سلم وانرصف الی 

وعمر ومجاعة من حرض املسجد وقال امل امركم ان تنفذوا  جيش اسامة فقال االول 
عدت الحدث بک عهدا وقال عمر انی مل اخرج النی مل  انی كنت قد خرجت ثم

احب  ان اسال عنک الركب فقال انفذوا جيش اسامة يكررها ثالثا ثم اغمی عليه فلام 
 .افاق قال ايتونی بدواة وكتف اخلرب

فيجوز ان جيريان الی انفسهام كام  وعايشة ابنته) ١(ان بالال مولی ابی بكر وقد علمنا
ی شهادة فدک الی انفسهم ثم مل يقبل شهادة امراة فی الدين جّر علی واحلسنني ف

ليست باممونة علی  واآلخرة كام مل يقبل شهادة ام ايمن فی ضياع ثم انه قول امراة
املجاباة ثم اهنا من وراء حجاب وانكم ال تقبلوا قوهلا لو شهدت ان النبی قدمه 

رسول اهللا او يستخلف  للصالة طالبناكم باحلجة ثم نقول افيجوز الحد ان يتقدم
رسول اهللا عن احد ويقول اهللا تعالی يا اهيا الذين آمنوا ال تقدموا بني يدی اهللا ورسوله 
ثم ان النبی اما فی تلک احلال موسام او رشيكا او اماما فاالوالن باطالن فلم يبق اال 

                                                        
ان بالال قد ذاب فی محبة اھل البیت وان جعلوا فی شانه احادیث حتی شوھوا )  ١

صورته وسیرته علی الناس النه خالف السقیفة وکف نفسه عن االذان الھل الباطل وما 
اورده المجلسی فی شرحه  ذکره البھبھانی فی حاشیته علی رجال االسترابادی وکذلک ما

علی الروضة وما فی سماء المقال من روایة عدّه الکلباسی من شواھد علی ان مختصر 
الکشی قد اسقط منه احادیث فی طی الزمان الن البعض نقل من المختصر بعض 
الروایات واالن غیر موجود فیه ومن امثاله حدیث مخالفة موذن رسول اهللا مع اھل الباطل 

  .فراجع



  
  
  
  
  
  

  ١٥٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
الی الفضيلة فلو انه كان  يوئام وقد دعيتم له فضال مل يتم له واهنا الی التهمة اقرب منها 

كان ذلک بامر النبی ملا عزله عنها وملا خرج مبادرا علته فنحاه عنها لكی ال يفتح هبام 
بعده علی امته فيكونون فی ذلک معذورين واما ان يكون هو امره بذلک وقد كان 
مفوضا اليه كام قد كان فی قصة تبليغ برائة فنزل جربئيل وقال ال يؤدهيا اال انت او 

 .فعزله بعلی رجل منک 
مذموم النه كشف عنه ما كان مستورا فال يصلح لالستخالف وال وفی احلالني مجيعا 

هو مامون علی شيئ النه ال يعزل الرسول عن صالة قد امر باقامتها اال حلدث 
يوجب عزله او يكشف عن حال مستحقه من بعده مستورة عن الناس اذ مل يكن بامره 

ميت اليس نعی ی امر اسامة هذا االحلاح وقد كان يعلم النه لو كان بامره ملا الح ف
 .نفسه الی الناس قبل ذلک بشهر

رواه الواقدی عن ابن مسعود نعی نفسه قبل فقال حياكم اهللا رمحكم اهللا حفضكم اهللا 
رزقكم اهللا فی كالم كثري او كان ملا خرج صل خلفه كام صلی علی اصولكم مع 

 .ة فلم يعزله عن املقام خلفه  مع املومتني عبدالرمحن ما ادركه وهو فی الصال
رواه ابوبكر بن شيبة االصفهانی ثم مل خيتلفوا فی تقديمه عتاب بن اسيد للصالة 
بالناس فی مكة حني فتحها النبی وكان رسول اهللا يصلی بالناس الظهر والعرص 

وقد وعتاب يصلی بالناس الثالث الصلوات واالمجاع ان مكة افضل من املدينة 
 .ختلفتم فی انه ازال ابابكر عن املحراب فاقامه بينه وبني الصف ا

ذكره الشعبی عن الرسی بن اسامعيل ان النبی كان يكرب وهو جالس ويكرب ابوبكر 
 .بتكبريه
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٥٥ 

وروی ابوهريرة العبدی عن اخلدری فخرج النبی بني علی والفضل حتی اخرجوا 
بعرتته وفی قول آخر انه نفی معه  فاوصیابابكر وتقدم النبی هبم ووضعوه علی املنرب 

 .فی املحراب يصليان مجيعا بالناس قاله ابوحنيفة وامحد والبخاری
وفی قول اخر ما ذكر فی احللية فی خرب طويل عن وهب بن منبه انه ملا تقدم ابوبكر 
وكان رجال رقيقا فلام نظر الی حلق املكان من رسول اهللا ملا سامک خر مغشيا عليه 

ون بالبكاء فسمع رسول اهللا ضج الناس فقال ما هذه الضجة فقالوا ورصخ املسلم
فدعا علی بن ابی طالب والعباس فاتكأ عليهام ضجة املسلمني لفقدک يا رسول اهللا 

 .فخرج الی املسجد فصل بالناس ركعتني خفيفتني ثم اقبل بوجهه ونصحهم اخلرب
ر يصل بالناس فافاق النبی وفی روايتنا عن االباقر فی خرب فقالت عايشة قل البی بك

فخرج خحتی اخر ابابكر اخر الصفوف فقال ما بال قوم تقدموا من غري امری حسدا 
 .الهل بيتی مالء اهللا اجوافهم نارا وقلوهبم نارا

ولو كان ابوبكر فامع النبی حماذيا وجبت مشاركته للرسول فی االمامة واوجب ان 
انه ال جيوز ان يصلی رجل مجاعة فيقوم  يكون ذلک سنة مستعملة فی االسالم واجلامع

فرادی صفا وحده من فعل ذلک وعقد الصالة بنية اجلامعة فال صالة له ومن ال صالة 
له فال دين هلئ فلام اقام الرسول له فرادی بينه وبني الصف كان قد اقامه مقام من ال 

اص فان الصالة خصالة له ثم انه لو اجتمع اهل العلم علی انه صلی الناس 
 .والخاص ال يدخل فی العام 

وقد رويتم صلوا خلف الرب والفاجر فله ان يام فاجرا ان يصلی بنا وليس فی هذا 
فضل ثم انه لو صلی بالناس ما كانت صالته اال كصالة غريه فانه امر النبی سعد بن 
عبادة علی املدينة فی غزوة االبواء وفی غزوة وران وسعد بن معاذ فی عغزوة بواطة 



  
  
  
  
  
  

  ١٥٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
يد بن حارثة فی غزوة سفوان وبني املصطلق وابا سلمة املحروقی فی غزوة ذی وز

فی غزوة  )١(العشرية وابا البابة فی بدر السال وفی بنی قينقاع وغزوة السويق و عروة
وفی غزوة ذات الرقاع وابن ام مكتوم  فی قرقرة الكدر  بنی عظفان وغزوة ذی امر

ی النضري واخلندق وبنی قريطة وبنی حليان وفی بنی سليم واحد ومحراء  االسد وبن
وذی فرد وحجة الوداع واالكيدر وسباع بن عرفطة فی احلديبية وفی دومة اجلندل 

 .واباذر فی حنني وفی عمرة الفضا وابن الرواحة فی بدر املوعد 
وكان امرياملؤمنني يصلی فی املدينة ايام تبوک وغزوة اللطائف وكذلک فی الرسايا 

د بن حارثه سبع مرات وحممد بن مسلمة ثالث مرات وقد تقدم مجاعة وقد تقدم زي
مثل عبد الرمحن بن عوف ومعاذ بن جبل وابی عبيدة وعابسة بن حمصن ومرتد 

 .هم العنوی وغري
وثبت لصاحبک مع الشک وقد كان ا ثبت هلم التاخري فام ادعی منهم اخلالفة بعد م

واالحكام من ليس بفاضل مثل عمرو بن  النبی يولی امرة املسلمني فيام فيه الصالة
لوليد العاص فانه واله علی ابی بكر وعمر فی غزوة السالسل وولی خالد بن وليد 

 .بن عقبة وكان آخر تولية اسامة بن زيد 
وجعل ابابكر وعمر وسعد بن وقاص وابا اعور السلمی وسعيد بن زيد وقنادة بن 

صالة توجب االمامة لكان عبد الرمحن وسلمة بن اسلم حتت لوائه وكانت الالنعامن 
عمر عمر ان يصلی بالناس ....قد ادعاها فانه علی زعمک بالنبی وال ادعا صاحبک 

 .وقت الشوری

                                                        
  .کذا فی نسخة والظاھر انه من زیادة النساخ ) ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٥٧ 

 :كشاجم
ـــــذين  ـــــاملني ال ــــــرش الظ ـــــوا مع   ف

 

  اذاقـــــوا النبـــــی مضـــــيض الثكـــــل 

 

  افــــــی حكمكــــــم ان مفضــــــولكم 

 

ــــد فضــــل ــــبة مــــن ق   يــــوم بعص

 

  فـــان كـــان ال كـــان مـــن يزعمــــون

 

ــــلام ــــب حل ــــک خط ــــا وذل   )١(ام

 

ـــــا ـــــطفی حافي ـــــرج املص ـــــم خ   فل

 

  )٢(يميـــــل بـــــه ســـــكران العلـــــل

 

ــــــه ــــــل حمراب ــــــن ظ ــــــاه ع   فنح

 

ــــــــل ــــــــاداه منتهــــــــزا ال تص   ون

 

ـــــی الضـــــالل ـــــايعهم ف ـــــوال تب   فل

 

ـــــل ـــــا فع   مـــــا كـــــان يطمـــــع فين

 

ـــــــــدتم ـــــــــني قل ـــــــــانكم ح   ك

 

  نصــــبتم اســــاف بــــه لــــو هبــــل

 

ـــال ـــی املح ـــل ف ـــن باط ـــک م ـــا ل   في

 

                                                        
  .جلل، خ ل)  ١
  .الغلل، خل ل)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١٥٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  ثــــــم وبالــــــک حــــــق بطــــــل

 

ــــدلتم  ــــدیع ــــام اهل ــــن ام ــــا ع   هب

 

ــــدا ــــن ع ــــن عم ــــدک اللع ــــال ع   ف

 

ـــــه ـــــا ب ـــــا جئتمون ـــــاء م ـــــام ج   ف

 

  مــــن الظلــــم اعمــــی القــــرون االول

 

ـــــاب  ـــــص الكت ـــــه ن ـــــالفكم في   خي

 

ـــل ـــري الرس ـــی ذاک خ ـــص ف ـــا ن   وم

 

ــــــــالعراء ــــــــيته ب ــــــــذتم وص   نب

 

  وقلـــــتم عليـــــه الـــــذی مل يقـــــل

 

ـــــاركم ـــــس الغـــــی ابص ـــــد طم   لق

 

  وضـــل بكـــم عـــن ســـواء الســـبيل

 

  حقهـــــــــاأ يمنـــــــــع فاطمـــــــــة 

 

  ظلــــــوم غشــــــوم زنــــــيم عتــــــل

 

  وتــــردی  احلســــني ســــيوف الطغــــاة

 

ـــــل ـــــر العل ـــــف ح ـــــامن مل يط   ض

 

 
 :الربقي

  ثـــــم احتججـــــتم بالصـــــالة وســـــنة

 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٥٩ 

  فاعمتموهــــــــا عينيــــــــه عميــــــــاء

 

ـــا ـــن ذكره ـــم م ـــام لك ـــالة ف ـــا الص   هل

 

  فحــــــــــالكم ال ال وال اســــــــــتعالء

 

  قلـــــتم محـــــريا التـــــی امـــــرت هبـــــا

 

ــــهداء ــــورا ش ــــی ال ــــواها ف ــــم س   ث

 

ـــــــزعمكماذ كـــــــان و   مل يكـــــــن ب

 

  فيمنعهمــــــوا نصــــــا لكــــــم وزواء

 

ــــم ــــت اذاهن ــــان وق ــــی فك ــــا النب   ام

 

  فــــی غشــــية مــــن بعــــدها اغـــــامء

 

ــــا ــــاخر وقته ــــد ت ــــالة ف ــــالوا الص   ق

 

ــــاء ــــالة كف ــــا الص ــــيم لن ــــن ذا يق   م

 

ــــية ــــا غش ــــاق املصــــطفی م ــــا اف   مل

 

  )١(قــــالوا الصــــالة فقالــــت احلمــــراء

 

ــــی ــــم اب ــــت دونك ــــوک فقل ــــد اذن   ق

 

ــــد و ــــونی اقص ــــال اخرج ــــاء ق   احلقب

 

  مــــا بــــني عبــــاس وبــــني وصــــيه

 

ـــاء ـــالة فض ـــطر الص ـــی ش ـــاس ف   والن

 

                                                        
  .الحمیراء، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٦٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــه ـــب رجل ـــراب رح ـــی املح ـــی ات   حت

 

ــــواء) ١(روحــــی نفيــــه الكيــــد   واالس

 

  ان كــــان ذلــــک امــــرة فــــی زعمكــــم

 

ــــــه بقضــــــاء   فخروجــــــه مــــــن بيت

 

ـــرت ـــد اظه ـــی ق ـــوء الت ـــة الس ـــا ام   ي

 

ـــــــــاء ـــــــــا بغض   لنبيهـــــــــا ووليه

 

ـــــــرايكم ـــــــدمتموه ب ـــــــذی ق   ان ال

 

ـــــی  ـــــا زال ف ـــــور وراءم ـــــل االم   ك

 

  اغـــــواكم العـــــدوی حتـــــی هبـــــتهم

 

  فــــــوقعتم فـــــــی فتنــــــة ضـــــــامء

 

 
 :وله

ــــی ــــوت النب ــــد م ــــوا بع ــــد فتن   لق

 

ـــيا ـــدا رض ـــات عب ـــن م ـــان م ـــد ف   وق

 

ـــــالة ـــــائحا للص ـــــی ص ـــــداة ات   غ

 

ـــــا ـــــدا نفي ـــــان عب ـــــاالل وك   )٢(ب

 

                                                        
  .الکیل، خ ل)  ١
کذا، وقد ذکرنا غیر مرة وکتبنا فی سالف الزمان رسالة فی برائة بالل من کل ھذه )  ٢

ین ایدیھم االوصاف وتصنیع روایات ذامة فی حقه النه خالف الخلفاء وقام مخالفا لھم ب
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ــــــــرة ــــــــی حظ   وامحــــــــد ذاک ف

 

ـــــا ـــــرا وحي ـــــوت ام ـــــالج للم   يع

 

ـــــيطانه ـــــدار ش ـــــن ال ـــــت م   فقام

 

ــــــد ــــــالال ن ــــــادی ب ــــــاين   اء خفي

 

  يصـــــــلی عتيقـــــــا باملســـــــلمني

 

  فجائـــــت بـــــذلک امـــــرا فريـــــا

 

ـــــــــه ـــــــــط حمراب ـــــــــام توس   فل

 

  اتـــــی جربئيـــــل ينـــــادی النبيـــــا

 

  حممــــــد قــــــم فــــــتن املســــــلمون

 

ــــــا ــــــادی علي ــــــی ين ــــــام النب   فق

 

ـــــا ـــــه والرض ـــــی عم ـــــوكی عل   ت

 

ــــا ــــعفه منخي ــــی ض ــــا عل   )١(رسيع

 

  فنحـــــــاه عنـــــــه مـــــــزيال لـــــــه

 

  وقــــد كــــان  ال كــــان عــــن ذا غنيــــا

 

ــــــدموه  ــــــا ق ــــــیوم ــــــامر النب   ب

 

                                                                                                                                  
لذلک ابھتو علیه وعلی فرض صحة انه اخبر المنیوک للصالة فالن عایشة قالت له اخبر 
ابی للصالة فی مقام النبی فزعم بالل کان ذلک من امر عن النبی فحینئذ ذھب االشکال 

  .بالکلیة
  .متحیا، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٦٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــان يومــــا بــــه مرتضــــيا ــــا ك   وم

 

 
 :ديک اجلن

ـــــرواة ـــــت ال ـــــيام قال ـــــان  ف ـــــو ك   ل

 

ـــــــــــالة ـــــــــــت الص ـــــــــــال مت   ف

 

ـــــرجالن ـــــه ال ـــــا حيمل ـــــاء م ـــــا ج   م

 

ــــــانی ــــــه االم ــــــی نفس ــــــو يمن   وه

 

  فجـــــــر مـــــــن قبلـــــــه املحـــــــراب

 

ــــــواب ــــــاهر االث ــــــا ط ــــــل فيه   وح

 

ـــــــی ـــــــا ســـــــلم النب ـــــــی اذا م   حت

 

ـــــــه العـــــــم والوصـــــــی   قـــــــام الي

 

ــــــــدی ــــــــارک بع ــــــــا مب   )١(كالمه

 

ـــــــدی ـــــــيم وال ع ـــــــانه ت ـــــــا ش   م

 

ـــــــربا ـــــــام املن ـــــــتعال فق ـــــــم اس   ث

 

  وتــــــــــــــورا.... فاوضــــــــــــــح 

 

ــــــــدی ــــــــني بع   اال تضــــــــيعوا الثقل

 

ــــــدی ــــــروع جل ــــــی وف ــــــاب رب   كت

 

                                                        
  .کذا)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٦٣ 

ــــــــب الرشــــــــی   )١(متســــــــكوا طل

 

ــــــــامت اهللا والتصــــــــديق   مــــــــن كل

 

ـــــی ـــــد ذاک عرتت ـــــن بع ـــــی م   وعرتت

 

ــــــی ــــــی امت ــــــرتض ف ــــــبهم مف   وح

 

ــــــد ــــــم معان ــــــوض هل ــــــرد احل   ال ي

 

  دوال حيــــــــق اهللا فــــــــيهم حجــــــــ

 

 

 فصل يف نفقة احلايد

فی شان علی عصل االول وقال ليس يرضی حممد حتی عقد البن ) ٢(ملا تواترت
 .عمه من بعده فنزل اهنم لفی سكرهتم يعمهون 

جابر عن ابی جعفر فی قوله وجاءت سكرة املوت باحلق ذلک ما كنت منه حتيد 
قال اهللا تعالی ووجدک  واالول احلايد زعمتهم انه انفق علی النبی اربعني الفا وقد

عائال فاغنی اغناه اهللا من سعته كيف حيتاج الی مال احد رعيته ثم انه ال خيلوا ما انفقه 
وفيام رصفه ، هل ما انفق هذا املال ) ٣(بمكة قبل اهلجرة او باملدينة فان انفق بمكة فعل

                                                        
  .کذا، والظاھر وقوع التصحیف)  ١
  .توارث، خ ل)  ٢
  .فعلی: الظاھرکذا، و)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٦٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
لم ابوبكر الی كان للنبی من احلشم والعيال ما انفق عليهم هذا املال كله من مدة ما اس

بمكة ذلک املال وباالمجاع انه مل يشهر سيفا وقت اهلجرة ام جهز النبی علی اجليوش 
اجليشة وان كان انفقه عليه باملدينة من بمكة وانام املسلمون اربعني رجال وخرجوا الی 

بعد اهلجرة فقد علم اهل االثر ان ابابكر ورد املدينة حمتاجا الی مواساة االنصار فی 
ر واملال وفتح اهللا سبحانه وتعالی علی رسوله من بعد اهلجرة من غناوم الكفار الدو

وبلداهنم ومع هذا فانام اقام باملدينة عرش سنني الی ان توفی وكان تشد حجر املجاعة 
علی بطنه ويطوی الثالثة والسبعة واالقل واالكثر فقيل له فی ذلک فقال انی ابيت 

ن فتح اهللا علی البلدان فمن يدفع اليه اربعون الفا ال عند ربی فيطعمنی ويسقينی الی ا
يكون هبذه احلال فی مدة عرش سنني ثم ملا امر اهللا تعالی وقال يا اهيا الذين آمنوا 

ناجيتم الرسول فقدموا بني يدی نجواكم صدقة قعد مجيع املهاجرين عن ) ١(انام
 .مناجاته غري علی القصة

ملناجاة رسول اهللا وامر اهللا تعالی ويتاخر عن نفسه بصدقة درهم ) ٢(فمن ال تسمح
ذلک كيف يتقدم اربعني الفا وليس فی اخلرب ان ذلک كان دينارا او درمها فاحكم علی 

 .املجهول فلقائل ان يقول ان ذلک  اربعون الف مترة او حنطة 
الهنا سقت نطاقتها ) ٣(وزعمتم ان اسامء بنت ابی بكر انام سميت بذات النطافني

قربة النبی ومل يكن عنده غريه ورويتم انه كان البی بكر بعريين بعد اهلجرة فقال بعثت 
للنبی خذ احدمها فقال النبی بالثمن ولو كان عليه انفاق مل يقل  هذا ملا قال وكيف 

                                                        
  .اذا، کذا اثبته فی المتن والحاشیة)  ١
  .تسمع، خ ل)  ٢
  .النطاقین، خ ل)  ٣



� �
� �
� �
� �
� �
� �
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وعجز دخل علی بن حيصل ذلک ملن كان والده يصيد القامری والدباسی فلام عمی 
يوم هو عامل خدجية وهو دالال للناس او معلام  جذعان فنصبه ينادی عللی مائدته كل

او خياطا واربعون الفا ال حيصل هلؤالء وكسب هؤالء شيئ نزر ولو عملوا الكری 
 .وقيرصه ال حيصل منهم 

 :نظم
  واال فهـــذا املـــال مـــن ايـــن اصـــله

 

ــــــان ــــــه تري ــــــری انفاق ــــــيام ت   وف

 

 
ومن كان مورسا ثم وزعمتم انه مات  فی اخلالفة ومل خيلف اال ناصحا وعبدا صقال 

ملک ال يطالب املسلمني كل يوم ثالثة دراهم وقد روی انه مات وعليه دين من بيت 
ذلک وزّور تزويرا وهذا يدل علی املال اربعون الف درهم لعل اتراوی عنی 

ملا مّد يده الی امواهلم وقد قال اهللا تعالی كلوا وارشبوا وال  ولو كان مورسا) ١(افهارش
 .ل الفتح وقاتل تقضی اجلمع بينهامومن انفق من قبله تعالی ترسفوا واما قو

انام نزلت عند علامئهم مع موافقة اهل البيت  )٢(واما قوله ومن اعطی واتقی اآليات
هلم علی ذلک انام نزلت فی رجل من االنصار وكانت له حتله فی حائط رجل من 

                                                        
  .اسرافه: کذا والظاھر)  ١
کتبت فی حاشیة النسخ ما ال یسعنا ترک ذکره فنذکره وان لم یکن من المتن وکتبه )  ٢

من رسول  روی ان علی بن ابی طالب قال أنا: بعض من اغفل عن ذکر اسمه ذیل الحاشیة
من العضد و کالکف من الذراع رباني صغیرا و آخاني   اهللا کالعضد من المنکب و کالذراع

کبیرا و لقد کان لي منه مجلس سر ال یطلع علیه احد غیري اال اهللا تعالی و أوصی إلي 



  
  
  
  
  
  

  ١٦٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
نبی فدعا صاحب االنصار وكان صاحب احلائط يتاذی بتلک النخلة فشكا الی ال

النخلة وقال جتعل هذه النخلة الخيک اضمن لک نخلة فی اجلنة فابی فيسمع رجل 
من االنصار فاشرتاها منه بحائط واعاها لصاحب الدار فقطعها من حائطه وضمن 
رسول اهللا له نخلة فنزل فيهام اآليات الی قوله واالولی ثم قصد مجاعة املسلمني 

 م الی قوله وتولی ثم وسيجنبها االتقی الذی اآليةفقال فانذرتك بنذرهم فی ذلک
ترغيبا للمسلمني فی فعل اخلري فال تری ان التفسري فی هذا كله خالف ما يدعونه وقد 
ترک لعلی انام وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا فی خاتم فضة وقوله الذين ينفقون 

 آية وثالثة اقراص من امواهلم باربعة دراهم وقوله عل اتی علی االنسان الی ثالثني
الشعري وهذا مال الوافر مل يات فيه اية اما انه كذب او كان رياء فلم يقبل لو نسی اهللا 

 .تعالی ذكره بل قد جاء فال صدق وال صلی ولكن كذب وتولی 
 :العوين

ــــة  ــــال قرب ــــق امل ــــزعام انف ــــان ت   ف

 

ـــــــانكام فـــــــی ذاک تـــــــدعيان   ف

 

  ومـــا بالـــه مل يـــات فـــی الـــذكر ذكـــره

 

ـــــة ـــــرآن برتج ـــــی ق ـــــاس وح   للن

 

                                                                                                                                  
دون أصحابه و أھل بیته و ألقولن ما لم أقله ألحد قبل ھذا الیوم مذ سمعت من رسول 

ه سالت رسول اهللا من أن یدعو لي بالمغفرة فقال أفعل یا علی افعل ذلک اهللا وھو ان
اللھم بحق : الجلک فقام وصلی صالة فلما فرغ من صالته رفع یدیه بالدعاءسمعته یقول

علي عندك اغفر لعلي فقلت یا رسول اهللا ما ھذا فقال أ و أحد أکرم منك علیه فأستشفع 
  .یر قوله تعالی فاما من اعطی واتقی اآلیةفی تفس) کذا(نقل من الیون . به إلیه
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٦٧ 

ــات فــی اهــل هــل اتــی   كــام جائــت اآلي

 

ــــــان ــــــم بمك ــــــن رهب ــــــاهنم م   ب

 

ـــور صـــوله   الطعـــام مســـكني ومـــا س

 

  وقـــــوت يتـــــيم مـــــا لـــــه ابـــــوان

 

  فلـــــم شـــــكر اهللا اليســـــري وامهـــــل

 

ـــــــران ـــــــا واهللا متتك ـــــــري ام   الكب

 

 

 فصل يف اآليات املنازلة زوراً 

لق غري مضاف وحيتمل ان ال قوله والسابقون االولون لفظ السابقون فی اآلية مط
الی اخلريات ويكون قوله يكون مضافا الی اظهار االسالم بل يكون املراد به السبق 

االولون تاكيدا املعنی الّسبق كام يقولون فالن سابق فی الفضل وسابق الی اخلريات 
سابق كقوله ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات واذا اسلم ان السبق ههنا اظهار 

م ال بد من ان يكون مرشوطا باالخالص فی الباطن الن اهللا ال يعد بالرضا من االسال
اظهر االسالم مل ينيطه فيجب ان يكون الباطن معتربا ومدلوال عليه فمن يدعی دخوله 
حتت اآلية حتی يتناوله الوعد بالرضا والوجه الثانی يوّدی ان يكون مجيع املسلمني 

بعده اسالم احد فلم يبق اال الوجه االول  وهلذا تارة سابقني اال الواحد الذی مل يكن 



  
  
  
  
  
  

  ١٦٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ومن هذه صفته بال ) ١(بقوله االولون الن من كان قبله غريه ال يكون اوال بالطالق

خالف فهو علی وجعفر ومحزة و حباب بن االرت وزيد وعامر ومن االنصار سعد بن 
 .معاذ وابواهليثم وحزيمةفاما ابوبكر ففی تقدم اسالمه خالف كثري

للفقراء املهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وامواهلم كيف يكون فی ابی بكر  قوله
االستغراق لقوله يبغون فضال  النه كان عندكم غنيا مورسا وااللف والالم يقتضيان

من اهللا ورضوانا وينرصون اهللا ورسوله اولئک هم الصادقون فوصف بالصدق من 
د ككالهجر واالخراج م الدار واالموال وفيها تكاملت له الرشايط ففيها ما هو مشاه

ما هو باطن ال يعلمه اال اهللا وهوابتغاء الفضل من اهللا ونرصة اهللا ورسوله الن املعترب 
هذا الصفات فی كل من اعطی وصدق ) ٣(اجلامع) ٢(فی ذلک بالنايات ان يثبتوا

وبني من خصها حيملها علی التحضيض بال دليل اقرتاح الن قايله ال حتل فرقا بينه 
بغري ما ذكروه علی اهنم رووا عن ابن عباس وانس بن مالک اهنا نزلت فی ابی 
الدحداح وسمرة بن جندب وال ابی الدحداح االنصاری هو الذی صدق باحلسنی 

قوله وسمرة هو الذی بخل واستغنی واذا تكافأت الروايتان بقيت اآلية علی عمومها 
ة جتب محلها علبی العموم الن احلمل علی وال يامل اولوا الفضل منكم والسع

اخلصوص بال دليل ال جيوز علی ان املعنی هبا ينبغی ان يكون من اولی الفضل 
والثانی من اولی السبقة ومها منتفيان من ابی بكر قوله يا اهيا الذين آمنوا من يرتد 

عنی بقوله منكم عن دينه اآلية قالوا قد صح ان ابابكر قاتل اهل الردة فيكون هو امل
                                                        

  .باالطالق: کذا، والظاھر)  ١
  .کذا علی الظاھر)  ٢
  .کذا)  ٣
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٦٩ 

حيبهم وحيبونه هذا دعوی الن اهل الردة كانوا يظهرون الشهادة والتاذون الصالة 
وليس هذا من حكم االرتداد وقد صح عن النبی لعلی تقاتل الناكثني والقاسطني 
واملارقني وهؤالء عندنا مرتدون بذلک رصحا ان امرياملؤمنني قال يوم البرصة واهللا ما 

 .ی اليوم وتلی هذه اآلية قوتل اهل هذه االية حت
وقد روی عن عامر وحذيفة وغريمها مثل ذلک انه صح فی حديث الراية وحديث 

لغريه ثم قال اذلة علی املومنني ومعلوم حال امرياملومنني الطري حمبة اهللا اياه ومل يثبت 
فی التواضع وكظم الغيض وقد اقر صاحبكم بان له شيطانا يعرتيه ثم قال اعزة عن 

ين يعنی بقتاهلكم ومل يسبق امرياملؤمنني اليها سابق وال حلقه فيها الحق ثم قال الكافر
جياهدون فی سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم هو وصف امرياملومنني وهو منفی عنهام 

 .باالمجاع النه ال قتيل هلام فی االسالم وال جهاد بني النبی

 وثغفصل يف رّد األخبار الكاذبة يف ي

سئل النبی من احب الناس اليک قال عايشة قال فمن الرجال قال ابوها  ورويتم انه
وهذا باطل النكم رويتم حديث الطري لعلی فای روايتكم مقبل وهل عاقل يذكر 
حّب زوجته حاشی عن رسول اهللا ثم انه غرية علی نفسه وولده واختار بنی تيم 

 اختذت ابابكر االجالف علی بنی هاشم االرشاف ورويتم لو كنت متخذا خليال
خليال وهذا باطل النكم رويتم انه اخا بني اصحابه واخر عليا فقال له فی ذلک فقال 

 .له ما اخرتک اال لنفسی فای الروايتني يثبت بطلت االخری



  
  
  
  
  
  

  ١٧٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وقد صح بروايتكم هذه انه مل يتخذ خليال واذا مل يكن خليال يكون عدوا كام يقول فی 

ورويتم عن علی من فضلنی  علی .  رهتم بالسوالمال.......قوله لو ال ان اسبق علی
من ال جيب عليه احلد فيكون مستعد ) ١(االول جلدته حد املفرتی فعلی جيلد احلد

وكيف ) ٣(وليس تفضيل من تفضل عليه بعربة) ٢(باحلدود اهللا عامدا بخالف امره
سه ابوبكر علی نفتكذبون االول فی قوله وليتكم ولست بخريكم فايام اصدق عنكم 

 .او علی علی ابوبكر مع تناقض احلديث نفسه
ورويتم ان النبی كان راكبا ويغوث يمشی فاوحی اهللا اليه اما تستحيی انت راكب 

او يمشی وهو يركب .........ان يمشی مثله او يركب........وهو يمشی فمعنی
قروه ومجيع ذلک خالف دين االسالم الن اهللا تعالی قد امر بتعظيم قوله وتعزروه وتو

 .وقوله وال ترفعوا اصواتكم فوق اآلية فكيف جيوز هذا التوبيخ 
ورويتم من اراد ان يری ميتا يمشی علی وجه االرض ينظر الی االول سامه ميتا واحلی 

وال يستوی االحياء وال االموات وسمی عليا حيا او من كان ميتا افضل من امليت 
 .ل ال متت عليا دينا فاحييناه وعمر بن اخلطاب رجال كان يتامرت قا

ورويتم انه اغلق بابه وقال هل من مستقيل فاقيله فقال علی قدمک رسول اهللا ذابو 
 .وهذا باطل الن عليا تقعد عن بيعته بروايتكم ستة اشهر ) ٤(خرک

                                                        
  .الجلد، خ ل)  ١
  .کذا)  ٢
  .کذا)  ٣
  .کذا)  ٤
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٧١ 

فاوصت اهنا يدفن ليال وال يشهد جنازهتا ثم ورويتم انه قعد عنها حتی قبضت فاطمة 
كيف جاز له ان يستقيل ويقول لالنصار قد رضيت احد  انه كانم النبی استخلفه ف

 .هذين رجلني ابا عبيدة او عمر 
وسال حييی بن اكثم حممد بن علی  التقی بلام روی ان جربئيل قال يا حممد ان اهللا 
يقرئک السالم ويقول لک سل فالنا هل هو منی راض فانی عنه فقال عليه ليس وافق 

ا االنسان ونعلم ما توسوس به نفسهام اآلية فاهللا تعالی هذا اخلرب كتاب اهللا ولقد خلقن
ما خفی عليه رضضی االول عن سخطه حتی سال عن مكنون رسه وهذا مستحيل 

تعالی متی رضی عنه وقت جحوده وهو يقول وال يرضی فی العقول وقالوا ان اهللا 
النبی او  لعبادة الكفر او يوم احد حني هرب عن النبی فی يوم خيرب حني اهنزم براية

حني هرب مع اهلاربني ام فی ) ٢(او يوم حنني) ١(فی غزاة السالسل حني رجع جدا
احلال التی امره الرسول بقتل الرجل املصلی ام فی والية اسامة حني واله الرسول ام 

وسامهم اهل الردة ام المره خالد فی قتل علی ثم تكلم فی قتل الذين منعوه الزكاة 
ی كشفه بيت فاطمة وهذه منزلة يفوق منازل االنبياء الن اهللا ما ام ففی صالة اجلامعة 

) ٤(كان منكرا عدهم) ٣(خاطبهم هباذا اخلطيب العظيم ولو نسبت هذا الی النبی
فكيف االول الذی ارشک باهللا وقال اهللا تعالی وال يرضی لعباده الكفر وليس به 

ين آمنوا باهللا ورسوله فضل يقولكم صديق الن هذا االسم فی كتاب اهللا قوله والذ
                                                        

  .کذا)  ١
  .کذافی نسخة ولیست الکلمة فی بعض النسخ مع صعوبة القرائة فی المذکور)  ٢
  .القرائة حتی قاربت الی المحالیةکذافی نسخة وفی االخری صعبت علینا )  ٣
  .عندھم: کذا، والظاھر)  ٤



  
  
  
  
  
  

  ١٧٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اولئک هم الصديقون وقد يسمی من هو عندكم دون ابوبكر بافضل من هذا االسم 

 .كالفاروق وذی النورين واهلادی واملهدی واملتوكل
ثم ان الصديق من صدق باحلق والفاروق من يفرق بني احلق والباطل وقد جرهبام 

صدقه وفيام كان بعد ه من النرصةفی رسول اهللا يوم خيرب اذ ناوهلام الراية ففرا ومل ي
العاجل والرشف فی االجل كام صدق محزة وجعفر وعبيدة وعلی فقال اهللا تعالی 
رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عواد هذا اسم سامه الناس به ملا ولی ولذلک ال جيد فی 

ها شيئ من االخبار ولو كان هذا صحيحا لكان قد ادعاه وقاله فی املواطن التی يراد في
كام رووا مجيعا ان عليا قال فی غري موطن وشهد له النبی بذلک فی غري موضع ما 
قوله والذی جاء بالصدق وصدق به فقد ثبت انه اسلم  بعد علی وجعفر وزيد 

 .فهذا يليق هبؤالءوخالد بن سعيد وغريهم وخدجية وابی ذر وعمرو بن عتيبة 
 .هم الصديقون ثم الصواب ان يكون لكل مصدق تقدم لقوله اولئک 
وقيل هو علی بن ابی طالب وما ثم ان املفرسين اختلفوا فی ذلک قالوا املراد به النبی 

زلنا نسمع من العامة بحق الصادق والصديق يعنون بالصادق النبی وبالصديق ابابكر 
 .فكاهنم يفضلونه علی النبی ) ١(وفضل جييئ للمقالة

 :ابن محاد
ــــــــارش ــــــــزعم مع ــــــــدقه ب   واهللا ص

 

ــــــموا  ــــــديقا س ــــــنهم ص ــــــواه بي   س

 

  واهللا اكــــــذهبم وقــــــد خلفــــــوا ملــــــا

 

                                                        
  .للمبالغة، خ ل)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٧٣ 

ــــا وعقوقــــا ــــالوا حق ــــد ق ــــالوا وق   ق

 

ـــــم ـــــذا االس ـــــمی هب ـــــات ال يس   هيه

 

ـــــدوقا ـــــون ص ـــــن يك ـــــد اهللا اال م   عن

 

  هـــو املفـــرق بـــني اهـــل الكفـــر وااليـــامن

 

  فــــــــادع الصــــــــادق املصــــــــدوقا

 

 
 :وله

  وســــموا صــــديقا ومــــا كــــان صــــادقا

 

ــــم ــــذا االس ــــق هب ــــوذر اح ــــان اب   وك

 

ــــــــدقه ان ــــــــني ص ــــــــول اهللا ب   رس

 

  علـــيهم ومـــا كــــانوا بعمـــی وال صــــم

 

ـــروا ـــموا اذا ت ـــه وص ـــوا عن ـــن عم   ولك

 

ـــی ـــوی يعم ـــه واهل ـــی تقديم ـــوهيم عل   ه

 

  واخـــربهم عـــن نفســـه وهـــو صـــادق

 

ـــم ـــاهرا هل ـــا ظ ـــيهم خاطب ـــام ف ـــد ق   وق

 

ـــــريكم ـــــت بخ ـــــا لس ـــــتكم كره   ولي

 

ــی ــذروا ريغــی وال تــامنوا للم   )١(اال فاح

 

                                                        
  .کذا)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٧٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــ   هفقــــــد كــــــذبوا صــــــديقهم عقال

 

ـــرغم ـــو املكـــذب فـــی ال ـــا فه   بلـــی خرين

 

 
 :املعری

ــــم يلقــــب معـــــرش   غلــــب الســــفاه فل

 

ــــــار ــــــن الكف ــــــم م ــــــاملومنني وه   ب

 

ــــا ــــاد ق ــــمی ص ــــة ان يس ــــن البلي   وم

 

  مــــن وصــــفه االولــــی لكــــذوب فــــار

 

 
 :قائل

ــــه ــــال جدال ــــد اط ــــی ق   وذی جــــدل ل

 

  يقــــول مــــن الصــــديق ان كنــــت خمــــرب

 

ــــد ــــديق امح ــــان ص ــــی ك ــــت عل   فقل

 

  ب وحمرضــــــواتيــــــه بــــــاهللا غيــــــ

 

ـــابقا ـــان س ـــد ك ـــدين ق ـــن لل ـــال فم   فق

 

  )١(ومــن هبــداة القــوم تزهــوا وتفخــروا

 

  فقلــــت لــــه ان الــــذی قــــد ذكرتــــه

 

                                                        
  .تفجروا، خ ل)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٧٥ 

ــــر ــــاملهيمن يكف ــــدما ب ــــان ق ــــد ك   لق

 

  وان عليـــــا مل يـــــری قـــــط  ماحـــــدا

 

ـــــر ـــــک منك ـــــا وذل ـــــنامهم يوم   الص

 

 
 .اوقولكم له املقدم ومل يقدمه اهللا الن امامته باخباركم بل انتم قد سموه لن

 :ابوالقاسم بن هابی املغربی
ـــی ورت ـــاة الت ـــک الزن ـــدحوا تل ـــم ق   ه

 

ــــــرضم ـــــار مل يت ـــــب الن ـــــو مل تش   ول

 

ــــم رشــــحوا تــــيام الرث نبــــيهم   وه

 

ــــمی ــــه بمس ــــی الي ــــان تيم ــــا ك   وم

 

ــــــه ــــــم اهللا اذبابكون ــــــی ای حك   عل

 

  حيــــل هلــــم تقــــديم غــــري املقـــــدم

 

 
 :ابن العودی النيلی

  ونازعــــة فيهــــا رجــــال ومل يكـــــن

 

  هــــــا وال متقــــــدمهلـــــم قــــــدم في

 

  وظلــــوا عليهـــــا عـــــاكفني كـــــاهنم

 

  علـــــی كـــــره كـــــل هلـــــا يتـــــوغم

 

 



  
  
  
  
  
  

  ١٧٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :املرزكی النحوی املوصلی

ـــــتخلفه  ـــــدم اس ـــــن ق ـــــو ان م   ل

 

ـــــتقل ـــــه مل يس ـــــی قوم ـــــد ف   حمم

 

ـــی ـــل التق ـــی اه ـــول ف ـــة املفض   امام

 

  باطلـــة عنـــد وجـــود مـــن فضـــل

 

 
يفة رسول اهللا وزعمتم انه اقام مقام الرسول باختيار قوم منهم اياه ثم سمی نفسه خل

افيكون خليفة رسول اهللا من مل يستخلفه الرسول وهذا اول شهادة زور عليه ويشهد 
هو وكل من نابعه شهادة زور الی اليوم وقال اهللا تعلی وتری الذين كذبوا علی اهللا 
وجوههم مسودة وقال النبی من كذب علی متعمدا فليتبوائ مقعده من النار فای 

جل خالفة رسول اهللا فی اعظم املقامات فی مسجده كذب اعظم من ان يدعی ر
وعلی منربه وعند تربته وبني يدی ذريته وفی مسجد احلرام وجيمع بذلک فی كل معرب 
مجاعة االمة حتی حيضزروا كذبه ويكونوا شهود الشهادة ويكتب الی الوكالء من 

 .خليفة رسول اهللا 
ور ومع ذلک يقول ليتنی سالت وقد وصف اهللا املومنني فقال والذين ال يشهدون الز

رسول اهللا من هذا االمر من بعده ومع ذلک يشهد انه مل يوص فشهادة الزور مع ذلک 
عند اهللا اكرب من قوهلم انه مل يوص ودعواهم انه خليفة من مل يوص ام كذهبم علی 
رسول اهللا والستحالهلم ملوضعه مع هذه اجلالل وقد تقدم هذا املعنی فی موضعني 

 .بنا هذا اال انه ال خيلوا من فائدةمن كتا
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٧٧ 

 :احلمريی
ـــــد ـــــة امح ـــــب خليف ـــــالوا ابورك   ق

 

ـــــران ـــــزل الق ـــــه ومن ـــــذبوا علي   ك

 

  مـــــا كـــــان ســـــمی لـــــه بخليفـــــة

 

ــــيطان ــــة الش ــــان ذاک خليف ــــل ك   ب

 

ــــتخلفة ــــة مس ــــان ذاک خليف ــــل ك   ب

 

  مــــن غــــري مشــــورة مــــن االعيــــان

 

ـــذی ـــيس ال ـــئ ابل ـــان ذاک جيي ـــل ك   ب

 

  القــــــی خالفتــــــه الــــــی ثعبــــــان

 

ـــی ـــه وال ـــی ابن ـــده وال ـــد بع ـــن هن   اب

 

  مـــن بنـــی مـــروان) ١(والـــی احلتـــارز

 

ـــــد ـــــة امح ـــــن وراث ـــــة م   ان اخلالف

 

  فــــيهم تصــــري ورهبــــة الســــلطان

 

 
 :وله

ــــتخلفوا ــــري ان يس ــــن غ ــــامروا ع   فت

 

ـــاثام ـــک م ـــوا هنال ـــام انتهك ـــی ب   وكف

 

                                                        
  .کذا)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٧٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  ثــــــم اهنــــــزوا لوليــــــه ووصــــــيه

 

ــــــام ــــــوه عالق ــــــات وجرع   باملوذي

 

 
 :العوين

ـــــتخال ـــــال اس ـــــتم ب ـــــتم خلف   فان

 

ــــتالف ــــر وال ائ ــــاحب االم ــــن ص   م

 

  مــــن القلــــوب بــــل علــــی اخــــتالف

 

..........................................  

 

 
 :ابو العالء الرسوی

  ســـــموهم خلفـــــا جـــــاهلون وهـــــم

 

ـــــا ـــــامن ال خلف ـــــن االي ـــــون ع   خملف

 

  ان اخلليفــــة مــــن قــــال الرســــول لــــه

 

  انـــت الشـــبيه هبـــارون الـــذی ســـلفا

 

ــــالفوا وب ــــد خ ــــيهم ق ــــم نب ــــواوه   غ

 

  فاجـــــل خالفـــــتهم مســـــتقه خلفـــــا
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٧٩ 

وقد علوتم فی حقه حتی تروون فيه من كل غث وسمني حتی حكی انه سمع 
ان فالنا مضحكة فی حملل فتخالفوا فی صاحبها فقال بعضهم وحق شبيه االول 

 .صاحبها

 فصل يف الفردات فی حّق االنسان

د ای كنود لوالية ابوعبداهللا فی قوله ان االنسان لربه لكنود يعنی االول كنو
امرياملومنني الی آخر السورة  كال ان االنسان ليطغی الی قوله الرجعی كتان الني 

 الرجلني فی الظاهر وارد امها فی الباطن
حممد بن عيسی يرفعه قال ابوعبد اهللا االول كان خبيثا انام كان يصيد العقارب بيد 

 .هللا ما دعاک الی هذااآلخر خيرج الشيئ فان اجازه الناس واال قال رمحک ا
 :احلمريی

ـــا ـــهد جانب ـــان اش ـــد ك ـــا  ق ـــق هل   عتي

 

ـــذی عـــذر ـــق ب ـــا عتي ـــن فيه   وان مل يك

 

  علـــی انـــه قـــد كـــان يظهـــر رقـــه

 

ــــاالمور لنــــی نجــــری ــــه ب   اذا خاطبت

 

 
 .قوله تعالی فليدع ناديه يعنی عشريته وكان ابن صهاک من اعوانه علی اطفاء نور اهللا 



  
  
  
  
  
  

  ١٨٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ال االنسان ان رسول اهللا تلقتون بان عمه ولو تد زان عاصم بن داوود اهلمدانی قال ق

جيعله نبيا جعله وانه كندی يظن ان هذا االمر يصري الی اهل بيته من بعده ولو قد مات 
 .لعرف ابن عمه ما يكون حاله وما يستقر فراره فنزل اما انت بنعمة ربک بمفتون 

بن ابی بكر معه وقال  وفی كتاب االمتحان كان امرياملومنني يمر الی شام وحممد
هيودی يا حممد بن ابی بكر ان لنا قبل ابيک امانة فادها الينا فقال امرياملومنني ان فی 
هذا الوادی بئرا يسمی جهتام فاهتا فان كان ابوک مات علی الكفر فيكون هناک 
فاسئل عنه فاتی البئر وصاح به فقال ابوه من علمک ان ههنا فقال علی فقال له 

 .نا وال يرتكنی بعداوردنی هه
حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن احلسني عن الياس بن معوية عن الشاذكونی قال 

عكرمة بن خالد املخزومی احلسني احلسني عن ابی برش عن جماهد وروی ابو ايوب 
املنقری باسناده عن عكرمه كلهم مجيعا ان االنسان حج فی ذی القعادة فلام كان عليه 

اهللا فی ذی احلجة فقام فخطب الناس وقال ان الزمان قد استدار  املقبل حج رسول
ت اصاب اهللا بک فقال وما عن ....الساموات واالرض ربی كهيئة يوم خلق  

 .الشهوراثنی عرش شهرا فكيف يكون موديا عنه بعد موته من مل يود عنه فی حياته
نني تاخذ خاتم النبيني وروی ان االنسان اول ما افتتح به امره ان ارسل الی امرياملوم
 .وكان قد سلمه مع الدرع والراية والبغلة واحلامر والعبد واالمة 

 :الكميت
  جتــــانبهم غضــــبا بجــــور امــــورهم

 

  فلـــم ار غضـــبا مثلـــه حـــني يغضـــب
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٨١ 

 :مهيار
ــــــــل ــــــــو غ ــــــــذر اخ   ردع الع

 

  عــــــــــــن االرث رقـــــــــــــاک

 

ـــــاس ـــــن بعـــــده الن ـــــدا م   واقت

 

  مــــــــــــــا ردی ولــــــــــــــداک

 

  يــــــابی فــــــی قبضــــــة افجــــــار

 

ــــــــــــــل  ــــــــــــــنهم ك   زاکم

 

ـــــــام ـــــــاهر بـــــــاالرض جس   ظ

 

ــــــــهاک ــــــــوق الس ــــــــه ف   نفس

 

 
 :العونی

  ای دليـــــل علـــــی مـــــا تـــــدعون لـــــه

 

ــــفة ــــرک االرساف مرس ــــو ت ــــاهم ل   اس

 

ــــــــه ــــــــاب اهللا يعرف ــــــــافظ لكت   اح

 

  بــــاحلفظ مــــن كــــان بالتقصــــري يعرفــــه

 

ــــل ــــه بط ــــوغی مقدام ــــی ال ــــارس ف   ف

 

ــــة ــــخص مرتف ــــئيل الش ــــرار ض   اوذوا ف

 

ــــی قضــــية ــــا ف ــــی اكــــان فقيه ــــل ل   ق

 



  
  
  
  
  
  

  ١٨٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــ ـــــه الط ـــــهتاتي ـــــه واكثف ـــــا في   ف م

 

ـــــد فـــــی مقـــــام امللـــــک ام   ...ارا ه

 

  ويتلفـــــــــــــــــــــــه................. 

 

  الــــيس ولــــی باحــــد عــــن حممــــده

 

ـــه ـــف مرجف ـــان الرج ـــني مك ـــی جف   وف

 

ــــی ــــف عل ــــونی فكي ــــال اقيل ــــيس ق   ال

 

ـــــه ـــــه تلهف ـــــدا من ـــــتقيل ب ـــــا يس   م

 

ــــام ــــف ب ــــواله خيل ــــامة م ــــن اس   مل ع

 

  هــــــذا احــــــل لــــــه عنــــــه ختلفــــــه

 

ـــــــول اهللا معت ـــــــالف رس ـــــــداامل خت   م

 

  فكيــــــف خيلفــــــه فينــــــا خمالفــــــه

 

  قــل لـــی ابالســـبق اســـالما حكمـــت لـــی

 

  بـــاالمس طـــال علـــی العـــری تعكفـــه

 

ـــدک مـــا ـــراب عن ـــی املح ـــدم ف   ام بالتق

 

ـــــه ـــــت يرجف ـــــه ا ذ ان   صـــــحت واليت

 

ـــه عمـــرو امـــرک ذا ـــلی ب   بـــاالمس ص

 

ــــد اخللــــق اضــــعفه   افــــواه عنــــدک عن

 

  اتزعمـــــــون رســـــــول اهللا وافقـــــــه

 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٨٣ 

ــــــــه ــــــــار اذ ذاک موقف ــــــــه فص   في

 

ـــــدم ـــــد تق ـــــا ق ـــــی اهللا مم ـــــوا ال   توب

 

  فاالنســان كـــان يســاله عـــام كــان اســـلفه

 

ــــوا ــــت واعرتف ــــل البي ــــامل اه   ردوا مظ

 

ــــه ــــال عنف ــــيكم االمه ــــاف ول ــــد ع   ق

 

  ردوا ود يعـــــتهم بـــــاحلق قـــــد ارقـــــت

 

ـــــه ـــــاحلق ازف ـــــذه ب ـــــن اخ ـــــاهللا م   ب

 

 
 :الناشی

ــــــی ــــــرتا مــــــن اعــــــداء عل   اذا مل ي

 

ـــــواب ـــــة ث ـــــی حمب ـــــک ف ـــــام ل   ف

 

ــــ ــــاد هب ــــن يع ــــوابوبغضــــک م   م ث

 

ـــــاب ـــــواهلم عق ـــــن ي ـــــک م   وبغض

 

ـــــفی ـــــل املص ـــــد بالعس ـــــن يلي   وم

 

  وفـــــی اجرابـــــه صـــــرب وصـــــاب

 

ــــن لــــيس فيــــه ــــاس بحيــــدر م   يق

 

  اذا فكـــــــرت ديـــــــن وارتقـــــــاب

 

ـــــيال ـــــة دل ـــــامل فاطم ـــــبک ظ   وحس

 



  
  
  
  
  
  

  ١٨٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــاب ـــــع اخلط ـــــدة واهلط ـــــی احل   عل

 

 
 :لغريه

ـــــوال املرتضـــــی   نحـــــن فـــــی اهللا ن

 

ــــه كــــان ظلــــم ــــن ل   ونعــــادی م

 

  نــــــهقــــــل ملــــــن واال عتيقــــــا دو

 

  ودالمــــا انــــت عنــــدی فــــی اهلــــدم

 

ـــن ـــی مل يك ـــن اعم ـــو مل يك ـــاک ل   خ

 

ـــــم ـــــار الظل ـــــور وخيت ـــــرتک الن   ي

 

 

 باب أيب الدواهي

 فصل يف أصل الصهاک

وقوله اخلبيثات للخبيثني اآلية اخلبيث ابن قال الباقر ال يستوی اخلبيث والطيب 
بک فكرب وثيبک فطهر صهاک وفيه نزلت اآلية وقال الباقر يا اهيا املدثر قكم فانذر ور

 .والرجز فاهجر هو الثانی 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٨٥ 

وعنهام فی قوله ذرنی ومن خلقت وحيدا الوحيد ولد  الزنا وهو ابن صهاک الی آخر 
 .االية 

وفی صحيح مسلم عن ابی ذر قال النبی لبئس من رجل ادعی لغري ابيه وهو يعلمه اال 
دل اهل احلق ان من نقل كفر ومن ادعی ما ليس فليس منا وليتبوء مقعده من النار است

من اصالب الطاهرين الی ارحام الطاهرات اولی باالمر ممن ولد علی غري رشده 
 .وناله سفاح اجلاهلية

ابن عباس قال النبی ما ولدنی من سفاح اهل اجلاهلية شيئ وما ولدنی اال نكاح 
 .كنكاح االسالم وقد قال اهللا تعالی لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه 

 .قال تعالی الذی يراک حني تقوم وتقلبک فی الساجدين و
وجدته صهاک من وقد عرف اهل النسب ان اباه اخلطاب وجده نفيل وامه خثعمة 

 :عدی وليس فی قريش اوضع منها وال تيم مع ضعتها فهو كام قال الشاعر
  مــــــــــــردد بــــــــــــني اخلفــــــــــــاء

    
 

لناس اال يزيدوه عن اخلطاب ترديدا فكان ابواخلطاب عثامن متزوجا بابنة اخيه فامر ا
ملا عرف من قصة جده ورواه حممد بن هليعة عن يزيد بن حبيب عن ربيعة عن لقيط 
عن مالک بن هدن قال سمعت عنه قال تعلموا انسابكم تصلوا به ارحامكم وال 

املحدث ان الصهاكی يسالنی احد عام وراء اخلطاب وقد صحح ابو حييی اجلرجانی 
 :كان ابن احلجاج يعرض فی قصيدتهكان ابوه شاكرا وبه 

ــــــــــاكر ــــــــــن ش ــــــــــن اهللا اب   لع

   
 

 



  
  
  
  
  
  

  ١٨٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
البحخاری واالحياء ومسند امحد عن ابی موسی فی خرب انه قال رجل للنبی من ابی 
قال ابوک خالفة فقام اليه آخر من ابی قال ابوک سامل مولی شيبة فربک عمر علی 

 .ركبتيه وقال رضيا باهللا ربا وباالسالم دينا وبمحمد نبيا 
 .وفی رواية ان عمر ما وجهه وقال يا رسول اهللا اما تتوب الی اهللا

وروی ابويعلی املوصلی فی املسند عن انس انه قال وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما ال 
عفا اهللا .......تسئل عام ستبت او نومن علی ما انزل علينا السدين علينا سواينال

 .رسول اهللا فمن مل يثق بنسبه يقول مثل هذا  عنک قال فهل انتم منتهون قالوا انتهينا يا
الی وروی بريد بن هارون عن جرير بن عثامن عن عوف بن مالک قال جاء رجل 

الثانی فقال ان علی نذر ان اعتق نسمة من ولد اسامعيل فقال واهللا ما اصبحت  اثق اال 
 بام كان من حسن وحسني وعلی وعبد املطلب فاهنم من شجرة رسول اهللا فانه

سمعته يقول هم بنو ابی ومن مل يصح نسبه كيف ينسب الی ابراهيم ومن مل ينسب اليه 
كيف يصلح لالمامة وقد قال اهللا تعالی ملة ابيكم ابراهيم هو سامكم املسلمني من قبل 
فالذی يصح نسبه من ابراهيم ال يكون اال كام سامه ابراهيم ومن مل يسميه ابراهيم 

ة االية وانه كان بالنسب الصحيح اال هبم ثم اخراجهم مسلام فليس هو بمسلم بقضي
 .من االمر يدل علی كفرانه

 :بيت
ـــ  ــ فق ــی مرض ــی بن ــديا ف ــرت ع   اذا ذك

 

  ـــدم الــدال قبــل العــني فــی النســب
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٨٧ 

اخو عمر من سفاح اجلاهلية وكان اخلطاب يعمل الكلبی قال كان يزيد بن اخلطاب 
 .االوحاب

 :قال احلمريي
  ظاملا  فلم سفكک فيه لنفسک

 

  كلـــه ظلـــم اخلطـــاب ضـــيف بنـــی عمـــر

 

 
  رشی منـــــــــه بيـــــــــع الســـــــــوق 

 

  والنــاس حــارض بمكــة اغبــارا مــن اخلمــر 

 

ــــه ــــر عن ــــاب واملك ــــه اخلط ــــال ل   فق

 

  مربــــع مــــا حيــــق عــــدی مكــــر ..... 

 

ـــذ ـــک فانتق ـــر املال ـــدا ظه ـــروح غ   ) ١(ب

 

  دنــــانري صــــفر عنــــدنا كــــل كــــاخلمر 

 

ــــه ــــل قبض ــــا ذا يوم ــــی م ــــراح ال   ف

 

ــ ــن اخلط ــد وط ــدر وق ــی الغ ــه عل   اب نفس

 

ـــاب مـــرقش ـــوط فـــی كت ـــط خط   فح

 

ــــبطن اديــــم قــــد مــــن ادم وفــــر   ب

 

  فلــــام اتــــاه فــــال دونــــک فانتفــــد

 

                                                        
  .فاسند)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٨٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــدهر ـــر ال ـــريه آخ ـــدی غ ـــک عن ـــام ل   ف

 

ــــم ــــن هاش ــــيف ب ــــاهللا ض   فناشــــده ب

 

ـــرام والبيـــت ذی الســـرت   وباحلـــل واالح

 

ـــــامد   فلـــــام اتـــــی فـــــی الغـــــی اال ي

 

ــری ــه جي ــی عيني ــدمع ف ــا وال ــی راجع   ثن

 

ــــادی  ــــوتهفن ــــتجاب لص ــــل فاس   بوي

 

ـــــر ـــــا وال رصع عم ـــــري م ـــــی غ   فت

 

ـــــــــــــــــــال   .....................فق

 

ـــــا باخلديعـــــة واملكـــــر ـــــب عليه   غل

 

  واقبــــــــل اذ القــــــــی جيــــــــر ازاره

 

ـــدر ـــع باهل ـــاط املرج ـــيظ كالط ـــن الغ   م

 

ــــه ــــی اقل ــــاب حت ــــم اخلط ــــام كل   فل

 

  ....مــــن االرض محــــال ثــــم ارداه لــــل

 

ـــــه ـــــب بطن ـــــه جوان ـــــراس برجلي   ف

 

ــی ــه حت ــی ح ــاجلعر واعف ــی االرض ب   التق

 

  واب ابـــــــويعلی باعتـــــــار ضـــــــيفه

 

ـــر ـــد واالج ـــاه باحلم ـــرت كف ـــد ظف   وق

 

ـــــل ازاره ـــــاب ذي ـــــال خط ـــــد ب   وق
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ــر ــن دب ــب م ــی العق ــن رش عل ــال م ــام س   ب

 

ـــة ارستـــی   فـــدی البـــی يعلـــی بـــن هال

 

ـــالوتر ـــيم ب ـــدراكا اذا ض ـــان م ـــد ك   فق

 

 
 :وكان جرير هيجو ذو الرمة فكان مما قال

  سعجبـــت ملـــن حـــل عبـــد مشـــم

 

ــــا ــــمس رحاهل ــــوم مل تش ــــی ای ي   وف

 

ــی ــن العل ــق م ــد اخلل ــدی عن ــيم ع   وف

 

ـــــا ـــــد فعاهل ـــــی بع ـــــا الالت   وايامن

 

ــــرية ــــدی فق ــــن ع ــــف م ــــدد بك   م

 

  هلــــا....لتـــدرک مــــن زيـــد بــــدا ال

 

ــــه ــــا جتن ــــا م ــــا لومه ــــی عليه   يامش

 

ــا ــد رحاهل ــت عن ــا بي ــا م ــاس م ــن الن   م

 

  فقـــــل لعـــــدی يســـــتقن بناهتـــــا

 

ــــا ــــديا رجاهل ــــا ع ــــد اعي ــــی فق   عل

 

  اللــوم مــا دامــت عــدی خملــدا تــری

 

ـــــه نعاهلـــــا   رسابيلهـــــا منـــــه ومن

 

 



  
  
  
  
  
  

  ١٩٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
قال قدم عمرو بن العاص علی عمر من امحد بن حممد احللوانی وفی تعريض ابی بكر 

لقد رست سري عهدا قريبا فقال عمر مرص فقال متی عمرک يا عمر من مرص فذكر 
ياء فی عراض املاء سريين من مل تابطه االماء وال محلته البغارصورة مشتاق قال بن 

يعرض بعمر فی والدة صهاک له فقال عمر اما علمت ان الدجاجة سحصن من 
النراب فيلحق ولدها بالديک والبيض مسومها الی طرفها يعرض به لوالدة ام 

 .النابغة
وفی كتاب مفتخر واالمتحان ابو جعفر بن بابويه مصنفها انه دوود الرقی وابوبصري 

ة بن وهب وصفوان اجلامل وعبد اهللا بن سنان اسحاق بن ومعاويومعاوية بن عامر 
عامر واملفضل بن عمر انه شكت جارية السامعيل بن جعفر ان فالن صهاكی يعرض 

اتينی فاعلمينی فوعدته فلام احرض اخربته فقال هلا عدية دار الدواب حتی يصلی بی 
لوه ثم امر به فرضبوه حتی ظنوا اهنم قتبحضوره فقام فی عرش من مواليه فاخرجوه 

فخر برجله فطرح علی باب اهله فلام اصبح اهله فاذا به مطروحا فقالوا من قتلک قال 
اسامعيل فتخلفوا من مسجد النبی تيم وعدی وان بنی هاشم اجتمعوا فصاروا خلفاء 

اوال فام صنع اسامعيل اال فاقبل بعضهم يقول ال نرضی باسامعيل حتی نقتل جعفرا 
فصلی ركعتني فقال شيخ منهم يا ابا عبد اهللا اخربنی عن اسامعيل  بامره اذا قبل جعفر

وما صنع بفالن ايرضی منک صنع قال بعضهم لو مل يكن يرضی منه مل يصنع اسامعيل 
فرفع راسه فقال يا فالن ليشس فی القوم اسن منک وال ما صنع فغضب ابوعبداهللا 

ينرصفن الخر من الصحيفة التی اعلم بام اريد ان اقول لک وحق القرب ومن فيه لئن مل 
تعرف فانه مستور عن اهل املدينة حاهلا فافضحتک وافضحن والد ابيک فقال الشيخ 

فان احق من احتمل السامعيل ما جاء به لنحن انرصفوا بنا فان هلم يا قوم قوموا بنا 
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وان كان جاء من اسامعيل امر فنحن احق من احتمل فانرصفوا قرابة من رسول اهللا 
ا فسالناه عن الصحيفة فقال ان صهاک كانت امة لعبد املطلب وكانت حبشية مثل قالو

باسا من ان يمششی الرجل علی اجلارية او االمة يده السواد وكانت اجلاهلية اليری 
فيقضی حاجته ويواقعها ويمضی وان نفيال مر هبا نصف النهار وهی تسقی ابال لعبد 

فوارته فكانام ها فوقع عليها فحملت بخطاب املطلب وقد اتزرت بكساء فلام رآی خلف
امتحطه بشبه فلام ترعرع وادرک اخرب قومه وتيام بام كان منه وان اخلطاب ابنه فمشت 
تيم وعدی الی عبد املطلب فقالوا ان دان نفيال مر بصهاک جاريتک واهنه وقع عليها 

لعبداهللا اب النبی فولدت اخلطاب وهو ابنه فمن علينا بذلک واال فبعاه قال ابی وهبته 
فابعثوا اليه فانی ارجوا ان ال خيالفكم فبعثوا اليه فاتاهم فقالت عبداملطلب يا بنی 

ليک تيم وعدی فی اخلطاب وقد ادعاه نفيل وزعم انه ابنه من انک فقال اقدمت 
عبداهللا ال واهللا ال ادفعه اليه حتی اوسمه دوارتني فی وجهه واكتب به عليه كتابا انه 

 .تی اخذه القصةمملوک م
 :وبه عرضه احلمريی

 وابنـه بـها فی يـوم خـيرب غـضب النـبی هلا 
ــــب ــــل منج ــــة لكه ــــا ثق ــــا اخ   ودع

 

ـــا ـــام وم ـــن س ـــه م ـــال طرفي ـــال ك   رج

 

  حـــــام لــــــه بـــــاب وال يــــــابی اب

 

 
 :وله



  
  
  
  
  
  

  ١٩٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــذابا ـــن ك ـــن مل يك ـــدثنی م ـــد ح   ولق

 

  رجــل مــن قــريش يعــرف االنســابا

 

ـــا ـــدت خطاب ـــل ول ـــهاک لنفي   ان ص

 

ـــة ســـوداء ك ـــاام ـــالف العراب ـــت ت   ان

 

  فاتاهـــا ليلـــة مــــن اهلهـــا ســــتارا

 

  مل يســـق مهـــرا ومل يـــرض هلـــا اربابـــا

 

 
 :البشنوی

ـــهاک ـــن ص ـــن اب ـــری م ـــت ال اب   ان كن

 

ـــــال ـــــاميم واالنف ـــــن ح ـــــت م   فربي

 

ـــــد ملحمـــــد ـــــوالء معان   جحـــــدوا ال

 

ــــوالی ــــل ال ــــرار بفض ــــد  اق ــــن بع   م

 

ـــــه ـــــا المت ـــــد بعـــــد م ـــــدا فّه   حس

 

ــــال ــــی االم ــــوم ف ــــن للق ــــم لك   ظل

 

 
 :احلجاج ابن

ـــــد علـــــم ـــــهاک بع ـــــت ص   زن

 

ــــــرام ــــــا ح ــــــان الزن ــــــا ب   منه

 

ــــــــا ــــــــا ومل رينه ــــــــال تلمه   ف
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٩٣ 

 

ــــــــزعم ان باهنــــــــا امــــــــام   ي

 

 
وروی ان صهاک كانت ببطن عرته ترعی ونفيل خيتلف اليها وكانت ترسق له السمن 
واخلبز فاذا سئلت عنه قالت اخذته الكالب فلام محلت باخلطاب خافت علی نفسها 

بن عبد املطلب فی حايط من الطايف ونفيل معها فطرح فی  واتقت فوجدها الزبري
رقبتها حبال وردها الی مكة حتی ولدت الشني وهو اخلطاب وكذلک كانت اجلاهلية 

فلام ثبت الصبی كان يرعی الغنم فلام كرب كان يرعی االبل ) ١(يسمی ولد الزنا الشني
ق باشام فاستجار واذا ضاق احتطب هلم واستسقی وهرب نفيل من الزطبري حتی حل

احلارث بن ابی سمرة الغسانی ثم ان الزبري دخل الشام فی بعض جتاراته فدخل علی 
وجائه وقال له ترد اخلطاب الی نفيل قال له اين هو ما احلارث فعظمه ورحب به 

ملک قال عندی قال فاتينی به قال غدا ولكن صف لی صهاک قال هی جارية حبشية 
السفلی باحدی عليها قبل وباالخری حول جهمه  موسومة صهكا هدالء السفيه

املخياء فكانت فی غنم لنا وكان هذا امللط يغشاها فولدت غالما صبيحا ثم غدا اليه 
الزبري وسال عن نفيل فقال قد اعلمته انک ههنا فام امسک استه رضطا وهرب ثم ان 

ثل قومه من نفيال دخل مكة خمفيا فاتی زيد بن كعب وسيافة ابن مالک ومطيع بان هن
فلم يلتفت اليهم وخرج الی بنی عدی فتكلموا فيه علی ان يومنه ويرد عليه ابنه 

النجاشی فجاء موالی عبداملطلب وتكلموا فی ذلک فقال اذهبوا بعبداهللا وابی طالب 
معكم فهو ال يعصيها فلام قدم الزبري مشی اليه القوم وهم الف  وسبع مأة رجل وثامن 

                                                        
  .کذا)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٩٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
بعالمات وجاووا بعبد اهللا وابی صبی من بنی عدی ودخلوا داره  ومخس مأةمأة امرأة 

طالب فقبال راسه وسااله ان هيبه لعبد املطلب فقال اما واهللا ال افعله دون ان اسمه 
علی وجهه وارضب اهللا علی الصفا فقال االمر لک علی هذا الرشط فقالوا اما 

فلنا فی رشط فاكتب علينا  اجلارية لک فاصنع هبا فی امرها ما احببت فاما الغالم
الكتاب واما ابوه وال يدخل احلرم ما دمت عليه ساخطا ثم اتی باخلطاب ونزل بلبسه 
السفلی وكواه من اصل االنف الی شحمة االذن ووضع داورة بني عينيه وكتب عليه 
كتابا وعلی ابيه يقبل له ولعبد اهللا وابی طالب واوالد ثالثتهم الن صهاک كانت 

م دون والدهم فرشط فيه ان اخلطاب فی ولده عتقائهم وطلقائهم ان شاء جارية امه
ويردوهم فی الرق ولد الزبري وعبدااهللا وابی طالب وعلی نفيل ان ال يدخل مكة وال 
زمزم اال باسته قبل وجهه واذا خرج فعل مثل ذلک وسلم اليهم اخلطاب واخرجت 

ی ويوما بسوق املجاز ويوما فاوقفت للناس بمكة يوم عرفة وثالثة ايام هنصهاک 
 .بسوق عكاظ ثم نفاها عن مكة فامتت بالطائف

 :محادن اب
 الـيـس صـهـاک ام اخلـطـاب عـبدة الزبـيـر 
  التـــــی اضـــــحی نفيـــــل هبـــــا تزنـــــی

 

  فجائــــت بخطــــاب فــــال العتيــــق نالــــه

 

ــتثنی ــرق واس ــی ال ــی عل ــل خل ــع ب   وال البي

 

ــــــــد ــــــــک الل حمم ــــــــاوالده مل   ف

 

ـــيعته ـــت وانـــاف ش ـــا زعم   امللكـــن وان
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  ايعـــــدل ســـــادات الـــــوری بعبيـــــدهم

 

ـــن  ـــوی اهلج ـــان س ـــد واهلج ـــاس بعب   يق

 

 
وابی عبيده معمر بن املثنی وغريمها ان صهاک وفی رواية اهليثم بن عدی الطائی 

 .احلبشية كانت ام الثانی وطيها عبد العزی
 :وفيه يقول احلمريی

ــــام ــــن ح ــــدها اب ــــان وال ــــهاک خ   ص

 

ــــی اللــــون حامــــا ــــلها ف ــــبه نس   فاش

 

  ولقـــــد كـــــان االلـــــه اهـــــان حامـــــا

 

  واكـــــرم باهلـــــدی والـــــدين ســـــاما

 

  وآيــــــة ذاک انــــــک لســــــت تلقــــــی

 

ـــــــا   هلـــــــا مـــــــن نســـــــلها اال دالم

 

  تـــــری فـــــی بطـــــن راحتـــــه بياضـــــا

 

ــــــا ــــــه ادهام ــــــری في ــــــا ث   وظاهره

 

  العــــــد مــــــن جعــــــد.................

 

ــــی رعشــــا هلامــــا   حيانــــا فــــی الزغ

 

 



  
  
  
  
  
  

  ١٩٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 فصل يف نشو املنكر

ا يغشی قال الليل فی هذا املوضع املنكر غشی امرياملومنني ابوجعفر فی قوله والليل اذ
وفی دولته التی جرت له عليه تاريخ النشابی قال زر بن حبيش رايت عمر بن 

 .مرشف علی الناس راكباخلطاب ادهم اصلع اعرت يمشی حافيا 
 :السّيد

  كــــان اخلبيــــث دالمــــا اذ مهــــا وحشــــا

 

ــــواال ــــون ب ــــه الل ــــف كري ــــا اس   خلق

 

  تنــــا اذفــــر دنســــاوكــــان ابجــــر جي

 

ــــو ــــون اح ــــل يعن ــــه قب ــــی عيني   ...ف

 

ـــق ـــف ذا عن ـــوطی العن ـــف ي ـــان الس   وك

 

  فضـــا مدخولـــه فـــی الصـــدر ادخــــاال

 

ــــريا ــــه س ــــدورا ب ــــح مق ــــان اوض   وك

 

ـــاال ـــبيه بط ـــی التش ـــبه ف ـــني يش ـــی الع   ف

 

ـــــه ـــــی ويمنت ـــــه يمن ـــــار ل ـــــد اليس   ي

 

  يلقــــی اليســـــار ملـــــن قـــــال شـــــالال

 

 
 .فر به وروی انه كان قصابا ة فی االدم يساونشاء املنكر بمكة وكان هجر فی اجلاهلي
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)........١( 
ــــارن ــــيس بق ــــابا ول ــــيس قص   ول

 

ــــه ــــوا ل ــــذی جعل ــــوم لل ــــام بق   ي

 

ـــــه ـــــاحللف دون اهاب ـــــتاجر ب   امس

 

  يـــب عليــــه مــــا حبــــاه ســــبيله...

 

ـــة ـــوم ثالث ـــل ي ـــی ك ـــن ورق ف   وم

 

ــه ــا ثلث ــه) ٢(وث   بالســّب الصــحاح اكيل

 

 
وم ثالثة دراهم وحلف شاة ومنعوه جعلو له فی كل ييعنی بذلک ملا ولی االول 

راسها واهاهبا فلام ولی الثانی قال ال تسعنی الذی كنتم جترونه علی ابی بكر الن 
املسلمني قد كثروا ففرضوا له ستة دراهم وراس جزور وعنقه كل يوم سوی ما كان 
فرض لنفسه من العطاء مع املهاجزين واالنصازر فصار ذلک سنة فی تعليم القرآن 

وقرائهم عليه فی شهر ) ٣(القضاة وحديث القصاص وتاذين املوذنني واماموحكم 
رمضان وجعل االبق والدابة واهللا تعالی اتبعوا من ال يسالكم اجرا قل ال اسئلكم 

 .عليه من اجر 

                                                        
  .لم یتیسر لنا قرائة اسم الشاعر)   ١
  .کذا)  ٢
  .االمام، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٩٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
قال وروی انه كان يبيع االبل وقال امرياملومنني فی كالم له كان زفر يصلی اال ان يبيع 

يئ اال وانا احق به وانام كان من حی امخل قريش حسبا وابطائهم االبل وما كان لزفر ش
عن اخلري ذكر واقلهم عددا وابطائهم دخوال فلام رفعه اهللا ودارت االمور اعلن لنا ما 
كان فی قلبه وسجد لنا سيفه واعانه علی ذلک ابالل قريش واهل اجلهل ومن كان 

وعليا بعد السفل وحالف االول  يطلبنا بثارنا فی اجلاهلية فصار رفيعا بعد الضعة
علينا فسموا انفسهم االسامء وعدلوا ما كان لنا واهللا لو كان لی بعض اعواهنم من 

اكافحتهم ولكن القوم خذلونی ودفعونی عن يصدق احلرب ويصرب علی الرضب 
 .حقی وانا املقدم هبا واملخصوص هلا واهللا جيری جيری عادة بفعلهم واليه املصري 

لصهاكی فی ملكه فقالت يا زفر عهدتک وانت شيخی عمريا فی سوق ورات عهد ا
عكاظ تصارع الصبيان فلم تذهب بک لاليام حتی سميت امرياملومنني فاتق اهللا فی 

 .فان من ضاف الوعيد قرب منه البعيد ومن خاف املوت خشی الفوت الرعية 
مل تتبع مخو له  يصول ابو حفص عليا بدرة رويد فان املرء يطفوا ويرسب كانک......

اظهر االسالم فلام سمع وال علم انه منذ ب فلام بعث النبی ط تشبع ان الزاد شيئ حمبق
ذملک اليوم الی وقت اهلجرة كانت معه معونة او نرصة للنبی مع ما كان يلقی من 
قريش بل كان خامال فيها كانت اهلجرة فلام استقروا باملدينة كان امره فی خطبة 

االمر االول ولقد ساال موضع  بابه فی املسجد واعرتاضه فی ذلک الزهراء وفی سد
الكوة ينظر منها فام شفع وكان مبداء امره فی االسالم ما ذكره حممد بن اسحاق انه ملا 
نزل قوله انكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم قالت قريش ال نرضی بابائنا 

بوجهل علی لقاتله ماة من النوق فقام وامهاتنا وانفسنا كام يقول يتم ابوطالب فقال ا
الضامن صحيح يا ابا احلكم فقال نعم فاشهدوا علی ذلک االوثان ثم عمر فقال 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٩٩ 

استقبل نحو النبی فساله رجل عن خروجه فقال لقتل بن ابی كبشه قال واين بنو 
هاشم عن ذبلک فذهبا ملقيا جذعه مقمطة للذبح فنادت يا آل ذريح قد جائكم 

لسان فصيح يدعوكم الی امر نجيح بشهادة ان ال اله اال اهللا وان حممد برسول يصيح ب
 .رسول اهللا 

وفی تاريخ الطربی ان عمر قال لی عبداهللا بن كعب لقد كنا فی اجلاهلية نعبد االصنام 
يا آل ذريح امر نجيح ونعتق االوثان ثم قال بعد كالم له اذ سمعت من صوت العجل 

قال فاسلم الرجل وفی تكلم اللطائف توجه عمر هللا رجل يصيح يقول ال اله اال ا
 :نحوه فرای نفرا من بنی خزاعة يصاحلون عند هبل فنطق هببل

ــــــام ــــــاس ذو االجس ــــــا الن ــــــا اهي   ي

 

ــــــالم ــــــايش االح ــــــتم وط ــــــا ان   م

 

  ومســـــند احلكـــــم الـــــی االصـــــنام 

 

  كلكــــــــــــــم اراه كاالنعــــــــــــــام

 

  امــــــا تــــــزول مــــــا اری امــــــامی

 

  قـــــد الح فـــــی البـــــاطن مـــــن هنـــــام

 

ــــا ــــد ج ــــالمق ــــر واالس ــــد الكف   ء بع

 

ـــــــــيام ـــــــــالة والص ـــــــــامر بالص   ي

 

ـــــــام ـــــــالت لالرح ـــــــر بالص   واالم

 

ــــــام ــــــن االث ــــــاس ع ــــــر الن   ويزج

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
النبی فثقيل له  نسوا خصومتهم وامحلوا مجيعا وكان هو  توجه نحوفلام سمعوا ذلک 

ان اختک قد اسلمت وحا بني االرث يعلمها سورة طه فجاء اليها وهبا وفی اعتقاد 
شتهی انه ملا رضب عمر اخته بسبب االسالم وسال الدم منها بكت ثم السنة عن اال

قالت ابن اخلطاب ما كنت فاعال فافعل فقد اسلمت فقال ما هذا الكتاب اعطينيه 
فقالت ال اعطيک لست من اهل انت ال تغتسل من اجلنابة وال تطهر وهذا ال يمسه اال 

 .املطهرون 
ملا قصد دار النبی خرج النبی واخذ بمجامع لی انه ... فی خرب وفی حلية االولياء 

ثيابه ثم برته برت مطهام لک ان وقع ركبتيه وقال ما انت بمنية يا عمر فاسلم وروی انه 
 .افشاء عمر اثيابا منها

ــدی  ــم ه ــاب ث ــه اخلط ــت ابن ــد ظلم   وق

 

ــــاغر ــــد ص ــــالوا ق ــــية ق ــــی عش   قلب

 

ــل ــن زل ــان م ــا ك ــی م ــدمت عل ــد ن   وق

 

ــ ــا الس ــد ه ــی عن ــني تتل ــا ح  وروظلمه

 

 
وفی تاريخ الطربی انه قال عبداهللا بن ثعلبة بن شعري اسلم عمر بعد مخس واربعني 

 .رجال واحدی وعرشين امراة 
 :الرشيف الرضی

ــــــد ــــــن مل يل ــــــوم بم ــــــا ق   يفاخرن

 

ـــــدی ـــــد الســـــوابق او ع   تـــــيم اذا ع
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٠١ 

ــــدموا ــــدموه لق ــــو ق ــــن ل ــــون م   ويبن

 

ــــد ــــاد مقل ــــی اجلي ــــداء ف ــــواد ع   ج

 

ــــا ــــی وباعه ــــد النب ــــم بع ــــو هاش   بن

 

  بـــارمی علـــی او نبـــل جمـــد وســـودد

 

ــــو برواهتــــا ــــا عل ــــی م ــــوال عل   ول

 

ــــــورد ــــــی وم ــــــوا بمرع   وال جعجع

 

ـــــاطم ـــــالنبی وف ـــــيكم ب ـــــذنا عل   اخ

 

  طـــالع مســـاعی مـــن مقـــام ومقعـــد

 

 
 :البشنوی

  يا امة رغبت عن رسدها نفها

 

ـــــل ـــــی باملل ـــــی الغ ـــــت ف ـــــة حلق   ومل

 

  جعلــــتم اهــــل بيــــت املصــــطفی تبعــــا

 

ــــــــة ال العمــــــــل   للتــــــــابعني باخلديع

 

ـــــتبه ـــــل مش ـــــن ك ـــــم ع ـــــائلني هل   الس

 

  واملقتـــــدين هبـــــم فـــــی كـــــل مشـــــتكل

 

ـــــدا ـــــريت حس ـــــوء ص ـــــة س ـــــا الم   تب

 

ـــــل ـــــجان باخلط ـــــع الش ـــــا موض   او ناهل

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  يــــا ســــامريا بــــدت فــــی العجــــل فلتتــــه

 

  حكمـــت بالقبـــل فيهــــا حكـــم ذی حيــــل

 

 
 :لشاعر

  مــــــا دالم اال كجيفــــــة كلــــــب

 

ــــــه   والرضــــــورات احوجنــــــا الي

 

ـــاد ـــاغ وال ع ـــري ب ـــطر غ ـــن الض   فم

 

ــــه ــــاب علي ــــی الكت ــــم ف ــــال اث   ف

 

 
يا عجبا قاسوا قطع الظالم الی بدر التامم ملا احتجب الغامم فيا االفكة من  الطوا 

الی ابن السوام ابناء اللئام واشباه االنعام وجهلة االقوام كيف يقاس اخو رسول اهللا 
 .اخلطاب 

رشاب التياب و غيالن اخلراب واكلة اليا للعجب من اوالد الذياب وسكان 
 .ومنتجعی الرساب  وبني االرتياب

 :ابن محاد
ــه مــن ال يشــاكله ..... ــا مــن يقــيس ب   ي

 

ــــه مســــلک خــــرج ــــول الي   دون الوص

 

ـــــدا ـــــان معتم ـــــق بالبهت ـــــت احل   هنب

 

ـــع ـــوری مج ـــد ال ـــتقبح عن ـــت مس   فالبه
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٠٣ 

  بـــني االمـــام الـــذی هيـــدی الـــی رجـــل

 

ـــــاعلموا درج ـــــدی ف ـــــدی او هي   ال هيت

 

  یواهللا مـــا كـــان تقـــديم الـــدالم علـــ

 

ـــذ قـــط ختـــتلج ـــواله فـــی قلبـــه م   م

 

ــــــة ــــــی جترب ــــــدم التيم ــــــام ق   وان

 

  حتـــی يكـــون لـــه التوطيـــد والفلـــح

 

 
 :ابواحلسن القرصی

ـــة ـــدالم جهال ـــه ال ـــيس ب ـــن تق ـــا م   ي

 

ـــــرذين ـــــل ب ـــــب كام   اتقـــــاس راك

 

 
 :الناشی

ــــم ــــی حقه ــــک ف ــــن الم ــــل مل   ق

 

ــــــــا ــــــــی ودالم برس ــــــــا عل  م

 

 
 :احلمريی

ــــا ــــم نبين ــــن ع ــــا اب ــــجون ان قلن   يض

 

  مــــن قنيــــع ومــــن زفــــر احــــب الينــــا

 

ـــــت اهللا بعـــــد حممـــــد   فـــــام حـــــج بي

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــر ــــی وال اعتم ــــن عل ــــا م ــــب الين   اح

 

ــــد ــــاس اال حمم ــــی الن ــــد ف ــــا اح   وم

 

  لــــدی اهللا خـــــري منــــه وال ابوالبــــــرش

 

ــــــيهم ــــــا عل ــــــيل علي ــــــی بتفض   وان

 

ــــذر ــــن ذاک واعت ــــان م ــــل البهت   اذا انق

 

  كتفضــــيل نــــور  املنــــري علــــی العمــــی

 

ـــی ـــی الغش ـــار عل ـــود العش ـــيل ع   وتفض

 

 
 :وله

  ان قلـــــت ان عليـــــا عنـــــد خالقـــــه

 

ـــر ـــن زف ـــب وم ـــن رك ـــدا م ـــريا ع   خ

 

ــائهم ــولی وس ــن ق ــايب م ــت عص   عجب

 

ــــذر ــــه وان عجــــوا بمعت   ولســــت من

 

 
 :شاعر

ــده ــی بعب ــت ارض ــن لس ــه م ــيس ب   يق

 

ـــال ـــه بع ـــد قاس ـــن ح ـــه م ـــون ل   يك

 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٠٥ 

 فصل فی جهل االعرت

قوله يوفک  هل يستوی الذين يعلمون والذين ال يعلمون ابو جعفر وابو عبد اهللا فی
عنه من افک واليته من اخيه ومن استقام فی واليته دخل اجلنة قتل اخلراصون الی 
قوله يوم الذين يتساهون زريق وصاحبه هذا علی بن ابی طالب عليه ما بلغنا انه سال 

وعبد اهللا بن  بارعب االحاحدا قط واما عمر فانه كان يسال عب الرمحن بن عوف وك
يقول البن عباس عصی باغواص .......مرو بن العاص سالم وزيد بن ثابت وع

رواه ابن بطة فی االبانة عن عبداهللا بن دينار وفی االحياء انه كان يقدم ابن عباس وهو 
 .حديث النبی عن اكابر اصحابه ويساله دوهنم

وفی مسند  ابويعلی املوصلی قال عمر بن معتل اصاب رجال من بنی كنانة مامومة 
فيد منه فقال له العباس بن عبداملطلب سمعت رسول اهللا يقول ال قود فاراد  عمر ان ي

 .فی مامومة وال جايفة وال مسهلة فاعرفه العقل
فقال احكم فقال لكعب ه عن جرادة قتلها وهو حمرم فقال وفی املوطاء ان رجال سال

 .كعب درهم فقال عمنر انک لتجد الفداء التمرة خري من جرادة
رياملومنني علی راغام بعد ما عجزت احلاحبة فی ثالث وق ثبت رجوعه الی ام

وعرشين مسالة وتفاخر ابو حامد الغزالی فی االحياء ان عمر هذا الذی سد باب 
ملا اورد عليه سواال فی تعارض اثنني فی كتاب الكالم واجلدل ورضب ضبيعا بالدرة 

 .اهللا تعالی وهجره وامر الناس هبجره 



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ئكم منهم النقاش فی تفسريه وابو عبد اهللا بن بطة فی واالصل فی ذلک ما رواه علام

االبانة وابن االنيباری فی كتاب اهلاآت باالسناد عن السايبة بن زيد وعن ابی عثامن 
ايضا انه اتاه رجل يقال له ضبيع فساله عن الذاريات وعن النازعات وعن املرسالت 

ه فقال االول لک لو اصبتک فعاله بدرته وكان معتام فامر فحرس عن راسه فاذاله وقر
فجعل خيرجه كل يوم فيرضبه مخسني جريدة خملوق لرضبت عنقک ثم امر به فحبس 

قتل فالسيف اروح ما خيبت حياته سالت حتی رضبه اربع مأة قال الرجل ان تريد 
شيئا فان علمت فعلمنی واال فقل اعلم لی به فانرصف عنک فيرس به الی البرصة 

اهل البرصة ال جتالسوه وال تبايعوه وفی االبانة فی حديث وصار منفيا وكتب الی 
سليامن بن حسان ان عمر رضبه حتی سجمه فی الدم يسيل علی وجهه فقال حسبک 

فی اهللا وفی حديث الزهری انه رضب ببته جيا امرياملومنني ولقد ذهبت واهللا كنت ا
الناس عنه اتاه  ضبيعا حتی سالت الدم علی وجهه وفی تفسري النقاش ملا طالت هجرة

ان جتالبون ئوال نحقن بالرتک فكتب نادين الناس واهللا لفقال  ابوموسی االشعری
ابوموسی الی عمر بذلک فاذن للناس ان جتالبونه فكان ضبيع بعد ذلک يتولی واهللا 
لوال شعرياتی لعملت واهللا لوال شعرياتی لقتلت فای شيئ اعجب من هذا الفعل ان 

وال يكون عنه ما حيتاج االمة اليه ويعامل مثل هذه املعاملة يقعد مقعد رسول اهللا 
 .جلهل نفسه 

وفی غريب احلديث عن ابی عبيدة من روايتني انه سال اعرابی عن حمرم اصاب ضبيا 
فسال االعرس عبدالرمحن فقال هيدی شاة وقال االعرابی واهللا ما دری امرياملومنني 

 .ل فی احلرم وتغمض الفتياحتی استفتی غريه فحققه بالدرة وقال اتقت
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٠٧ 

ان اهللا تعالی قال حيكم به ذوا عدل منكم ابا زفر وهذا عبد الرمحن وكان اسم 
  .ذلکاالعرابی ابی قبيضه جابر ما وجدنا مفتيا يفعل مثل 

وفی تعليقات ابن مقله ان االعرس قراء او ياخذكم علی ختوف فلم يدر ما ختوفت 
لک وامر بالكتاب الی االمصار باملسئلة من فكان فسال حسان بن ثابت وغريه عن ذ

غالم يقود شيخا فقال يا امرياملومنني ان ابی هلک وخلفنی يتيام فی اخلوف فاقبل 
حجر عمی وتركنی ماال فلم يزل يتجوفه حتی افناه فقال الثانی اهللا اكرب وعلم ان 

 .صانالتجوف هو النق
ل قوله يود احدكم ان يكون له وفی البخاری فی خرب طويال انه سال الصحابة عن نزو

قالوا واهللا اعلم فغضب العرس فقال اقولوا يعلم وال نعلم فقال ابن عباس مثل جنة 
ثم عمل باملعاصی وفی درة الغواص فی اوهام اخلواص عن  طاعة اهللای يرضب ببعض

دة فقال هلم امرياملومنني اهنا ال يكون موابن احلريری ان الصحابة قد اختلفوا فی املودة 
حتی ياتی عليها بالنارات السبع فقال له عمر صدقت اطال اهللا ابقاک واراد علی 
بالنارات السبع طبقات اخللق السبع املبنية فی قوله ولقد خلقنا االنسان من صاللة 

 .فاشار الی انه اذا استهلک بعد الوالدة ثم دفن فقد ويد
ا والزجاج فی مغابته وروی ابو محزة الثاملی وابو اسحاق الثعلبی فی تفسريمه

والواحدی فی اسباب نزول القران واللفظ للثاملی انه قال عمر البن سالم نزل علی 
حممد الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كام يعرفون ابنائهم فكيف هذه املعرفة قال نعرف 

ه بني نبی اهللا بالنعت الذی نعته اهللا اذا رايناه فيكم كام اخذناكم يعرف احدنا ابنه اذا را
الغلامن وايم اهللا انا بمحمد اشد معرفة يا بنی النی عرفته بام نعته اهللا فی كتابه واما ابنی 

 .فانی ال ادری ما احدثه امه



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وفی روض اجلنان عن ابی الفتوح الرازی والكشف والبيان عن الثعلبی وفی تاريخ 

ق بني اخلليفة وكعب ما الفرالطربی انه سال زفر مجاعة فيهم سلامن وطلحة والزبري 
وامللک فقال سلامن اخلليفة من يعدل فی الرعية ويقسم بالسوية ويشفثق عليهم شفقة 
الرجل علی اهله يقضی كتاب اهللا فقال كعب ان سلامن ملی حكام وعلمتا وما كنا 
نعرف ذلک فقال عمر فانا اخلليفة ام امللک فقال ان جبيت من ارض املسلمني درمها 

 .ضعته فی غري حقه فانت امللک غري خليفةاو اقل او اكثر ثم و
وروی ابن مسعود انه قال عمر ال ادری ما اصلع باملجوس ابن عبداهللا بن عباس 

فقال ما سمعت عليا ان عمک يقول فی املجوس فان كنت مل تسمعه فقالوا هادوذا 
فساله عن ذلک فمضی ابن عباس الی علی فساله عن ذلک فقال افمن هيدی الی 

 .ان يتبع امن ال هيدی اال ان هيدی فام لكم كيف حتكمون ثم تافتاه احلق احثق
وقد رواه البخاری وامحد بن حنبل نجا من ذلک اال اهنام قاال ومل يكن عمر اخذ اجلزية 

 .ان النبی اخذها من املجوسممن املجوس حتی شهد عبد الرمحن 

 باب مالک بن انس االصبحي

 فصل

ان ماال يذكر عليا وعثمن وطلحة ....به روی الزبري فی كامل املربد وعقد ابن عبد ر
وزبري فيقول واهللا ما اقتلوا اال علی الثريد االعفر ودخل حممد بن احلسنی علی مالک 
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صوت ابلجن فقال سبحان فقال مالک عن انس ليسمع منه احلديث فسمع فی منزله 
ال سبحان اهللا فقال فسمع وقع االوتان فق..... ما لک قال هو زمر قال فام انكرت منه 

قال انا ال ابری هلذا باسا وفی االغانی االصفهانی انه قال ....ما لک مالک قال اسمع 
 :كنت باملدينة فخال لی الطريق فی نصف النهار فحطت اغنی......... احلـ

  مــــــا بــــــال اهلــــــک باربــــــاب  

 

  جــــــــزاء كــــــــاهنم عضــــــــاب

 

 
مخراء وقا ل يا فاسق اسات ة يتبعه حلميقال فاذا خرجة قد فتحت واذا وجه قد بدا 

التادية ومنعت القابلة واذعت الفاحشة ثم اندفع يغتيه فظننت  خلوهنا قد يرس بعينيه 
فقلت اصلحک اهللا من اين لک هذا الغنا قال فشاءت وانا غالم فقالت لی امی يا بنی 

ال يرض اطلب العفة فانه  مل يلتفت الی عقابه فدع الغناان املغنی اذا كان قبيح الوجه 
معه قبح الوجه فتبعت الفقهاء فبلغ اهللا بی ما تری فقلت له اعد جعلت فداک فقال 

 .تريد ان تقول  اخذ به عن مالک بن انس فاذا هو مالک بن انس 
وفی حلية االولياء وغريها فی روايات عن امحد بن حنبل وابی داوود وابن وهب ان 

سليامن وروی اشهب بن عبد مالكا رضب وحلق ومحل علی بعري وانه جعفر بن 
العزيز وهو اجل اصحابه قال كنت عبد مالک فسئل عن النية فقال بني ثالثة قلت 
اكعب ما قلت ال تفعل فعسی ان اقول بايعنی اهنا واحدة وروی عن مالک انه كان 

رای اخلوارج وانه سئل عنهم فقال ما عسی ان اقول فی قوم ولونا فعدلوا فينا يری 
وقد وهب رجل قتل اخاه عليه فقال يقتلی به فقال ابومها انا الوارث وسئل مالک عن 



  
  
  
  
  
  

  ٢١٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
فقال ليس ذلک اليک فكان ابومها اذا سئل عنهام يقول قتل احدمها صاحبه واالخر 

قبا ويه من انزل ....قتله مالک ويروی عن الشافعی انه قال ما حيل ملالک ان يفتی 
وتشاغل ..... من اغتسل للجمعة منه ماء بع  غسله فال غسل عليه فاغتسل ثم خرج 

اليقني سور ....اعاد  الغسل عند رواحه من يتقن الطهارة ثم شک فی احلدث بنی 
طاهر ومن مل جيد من املاء ....... الكلب واخلنزير من الطعام واملايعات مراخ وما املياه 

ة وما ولغ به كلب فانه يتوضاء به من ترک االستنجاءئ واالستجامر وصلی بالنجاس
لعذر من سهو او عدم ما يزيله اجزائه االستعاذة بعد القرائة بخالف االمجاع  ذهب 

ويكرمان الی قوله فاذا قرائت القران فاستعذ باهللا كام يقول اذا اكلت فقل باسم اهللا 
يقرء بسم اهللا الرمحن الرحيم فی الصالة بل يكربويبتدی باجلامراال فی رمضان ال باس 

فقه ابو حنيفة جيوز ايام املحدود واالقطع ال باس بصالة املاموم بني امامه ولد الزنا ووا
يدی امامه ووافقه الشافعی علی ذلک النجاسات كلها ما مل يكن متفاحشا فهو عفو 

جيد اال ثوبا نجسا عنه والتفاحس عند امحد رش وعند مالک نصف الثوب ومن مل 
مل جيد اال ثوب حرير فليصل فيه فليصل منه وال اعادة عليه القران وثيابک فطهر ومن 

 .ال باس بالصالة فی املقربة اجلديدة وتكره فی املقربة القديمة
النوافل املرتبة فی اليوم والليلة فاذا فاتت اوقاهتا ال تقضی من كانت له عرشون دينارا 
او قاست عنده سنني فلم خيرج زكاهتا فليس عليه اال نصف دينار وجيب الزكات فی 

وبيا واجللجالن وحب الفجل واشباه ذلک وال جتب فی بذر الكتان وال العدس والل
فی حب القرطم وال فی القطن والقصب ال زكات علی اهل الذمة فی امواهلم ال 
باس بصيام يوم الشک متطوعا جيوز للمتمتع ان يصوم ايام الترشيق يعطی الفارسی 

لراجل سهامن جيوز اكراء ثالثة اسهم سهم له وسهامن للفرس النبی للفارس سهامن ول
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ارض بالطعام ال يقبل الشهادة  علی االعسار لو حلف اال ياكل حلام فاكل شحام حنث 
فی يمينه ولو حلف اال ياكل شحام فاكل حلام مل ينحث نا قض يستحب توجيه الذبيحة 

ثم قال ويكره فال شيئ وال باس بذبايح اهل الكتاب ...الی القبلة وان ذبح الی غري
اتلفه مسلم ....ربی ال باس باكل امليت احليان طافيا او ماشيا صيد البحر كلهصيد ال

الرسطان ...او جموسی طفا او مل يطف ال حيرم اكلب الكلب املاء وخنزيره وال باس 
والعقبان ....واكمل السلحفاة والصفدع والطري كله مباح ذو املخاطب وغريه ال باس 

 .والرخم والعربان وساير سباع الطري 
رسول اهللا يوم ی عباس قال هنن سعيد بن جبري عن ابن ....وفی كتاب عن ابن ماجة 

من السباع وكل ذی خملب من الطري ال باس باكل الوبر .....خيرب عن اكل كل ذی 
 .الكلب ....والثعلب واالرنب 

ثعلب قال ....وفی سنن ابن ماجة حريمة ابن حری قال قلت يا رسول اهللا ما تقول 
خري قلت وما .....ل الثعلب قلت وما تقول فی الذيب قال وياكل الذيب ومن ياك

اخلنزير وال باس بعلف ....تقول فی الضبع قال ومن ياكل الضبع ال باس باالنتفاع 
هبيمة االنعام الوحشی كله ...الدواب بالطعام للنجس ما اكل حلمه منها وال يوكل 

ة واخليل مكروهة دون كراهية السباع مباح ما عدا اخلنزير فانه حرام السباع مكروه
نكاح حراير الكتابيات جايز وطی اما هبن بامللک دون النكاح جايز لرجل ان ينكح 
امة ابيه امه بخالف ابيه اذا ارتضع موارد من لبن هبيمة يصريان اخوين املراءة ال جيوز 

كان مظتاهرا هلا انت علی كظهر امی هلا ان يترصف فی ماهلا اال باذن زوجها ولو قال 
ولو قال انت علی كظهر زيد او كظهر الدابة كان مظاهرا او اذا اعتقل الطالق بقلبه 

صح القولني وجيوز اخللع علی املجهول واملعدوم مثل ......ومل يلقط به لسانه يكرمه
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والثمرة التی مل يبد صالحها وكان له ذلک ان اسلم وان مل يسلم ........ العبد االبق

ت طالق يوم اموت او نوم متوتني فی احلال لو قال انت طالق اذا ان.....ناشی
رواه ابن وهب ومن ...ولو قال انت طالق اذا مت انا واذا مت انت مطلق فی......

قال المرأة اجنبية انت طالق ان تزوجتک فتزوجها لزم طالقها ولو قال كل امراة 
اة طلقت عليه ثم عاد اتزوجها من بل د كذا فهی طالق وتزوج من ذلک البلد امر

فتزوجها طلقت عليه ايضا واكثر احلمل سبع سنني او مخس او اربع وال باس فی 
واحلرفا والرشقا والعضباء لسعوط باللبن ........االضحية اجلامء واملكسورة

الرضاع من خري امراته فاختارت نفسها فقد طلقت ثالثا ولو قال المرته انت ....
كان طالقا ولو قال المته انت طالق واراد بذلک العاق كان واراد بذلک الطالق .....
ويقتل الرجل باملرأة واملرأة بالرجل ويقتل العبد بالعبد واالمة باالمة ....عاقا

وال قطع عليه وال ....ويقتل الرجل بامراته ومن رسق من حلی الكعبة ..... واالمة
ر من ثلثها اال باذن زوجها الزوج ان هتب وال تعتق وال يتصدق باكث...جيوز للمراة 

من ثلثها اال باذن زوجها فان فعلت باكثر  من ثلثها فزوجها باخليار ..... فان فعلت
ردها وقد قيل له رد صدقتها كلها اذا ازاددت علی ثلثها ومن قطع ....فی اجارة ذلک

 ذنبه ففيه كامل قيمته يبيح املخنث انه يستعمل النه مالک نفسه...من محار القاضی 
 .....وطء النساء فی احباسهن 

 :والقاضی ابوالعال صاعد الرازی
ــــت ــــا فتامنع ــــن خلفه   حاولتهــــا م

 

ـــک ذاک ـــت معـــاذ اهللا مـــن فعل   وقال
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ــک ــول مال ــی ق ــازت عل ــا ج ــت هل   فقل

 

ـــک ـــد مال ـــی ي ـــاک اهللا ف ـــت رض   فقال

 

 
 :ابن احلجاج

ــــــــــومنني ــــــــــت ان امريامل   ....وقل

 

ــــفني ــــوم ص ــــی ي ــــة ف ــــی معاوي   عل

 

ـــني  ـــت ان احلس ـــهاو قل ـــام ب ـــبط ق   الس

 

  ....فـــی اهللا عـــزم امـــام غـــري مــــامو

 

ــــه بمحتقــــب ــــة في ــــن مرجان   فــــال اب

 

ـــــّر يبلغـــــون ـــــم املســـــئ وال يم   اث

 

ـــــــــــــــــرا   ....................ان اج

 

  آل النبــــــوة احــــــري غــــــري ممنــــــون

 

ــدير اذا ــت افضــل مــن يــوم الغ   ....وقل

 

ـــــــــــــــــــــ   ...................صح

 

ــــه ــــد ل ــــورا تع ــــدک عاش ــــوم عي   وي

 

ـــــتعد ال ـــــا يس ـــــرلنيم ـــــاری للق   نص

 

ـــــــــدت ـــــــــا ب   ...................م

 

ـــامور ـــري م ـــاس غ ـــک ب ـــاس رب   وال ب

 



  
  
  
  
  
  

  ٢١٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

............. 
 
 

 فصل واّما اإلمامية

فهم القائلون بوجوب االمامة والعصمة والنص اجللی فكل من مجعها فهو امامی وان 
رقة ضم اليها حقا فی املذهب كان ام باطال فی خرب يا علی امتی ستفرتق ثالثة فرق فز

وفرقة عدول وهم الشاكون وفرقة غالوا فيک وهم اجلاحدون شيعتک وهم املومنون 
 .فانت وشيعتک فی اجلنة وعدوک والغالی فی النار 

 :الرافضة

ملا اظهر القول مغرية بن سعيد الكوفی بامامة  حممد بن عبد اهللا بن احلسن بريت منه  
يعة تركوا زيد بن علی اصحاب الصادق فقالواد ارفضوه ويقال يسمی بذلک لش

ويقال اظهر ذلک السفاح ويقال بل سمی بذلک اصحاب موسی ثم اذخره اهللا 
 .خلواص امة حممد 
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 :الالعنة

 .الذين ترون احق العبادات لعن من خرج علی علی فی اجلمل وصفني

 :اخلالف االول

م ملا قتل احلسني افرتقوا فقال اجلمهور بامامة زين العابدين وبعضهم رجعوا وه
كيسانية اصحاب املختار واسمه كيسان وقيل ان اباه وضعه بني امرياملومنني وهو 
وضعه فمسح يده علی راسه فقال كيس كيس فلزمه هذا االسم وقيل ان اصاحب 
رشطة املختار كان املكنی بابا عمرة كيسان وقيل ان حممدا استعمل الكيسان خمتارا 

ب بثارته وسمه كيسان ملا عرف من قيامه علی العراقني بعد قتل احلسني وامره بالطل
وهذا مذهب من زعم ان حممدا اماما بعد اخته قال بعضهم انه كان ااالمام بعد 
امرياملومنني وان احلسن انام ادعی فی ظاهر الدعوة الی حممدامره وان احلسني ظهر 

رة بالسيف باذنه وهم الكربته نسبوا الی رجل رضير يقال له كرب وكان محرة بن عام
الزيدی منهم  وقال بعضهم ان االمام علی وحممد ابنه وال يرون للحسن واحلسني 
امامة وهم احليانية اصحاب حيان بن مرساح واصحاب ابراهيم االشرت كانوا يطوفون 

وحكی عن بعضهم انه مات بالليل فی ازقة الكوفة وينادون يا لثارات احلسني 
.....  مات وهو الذی يرجع و يقال هلم واالمامة لولد ابی هاشم عبداهللا وعبداهللا

بقوله هذا بيان للناس وعن .....نسبوا الی رئيس هلم يقال له بيان اهلدی وقد ادعی



  
  
  
  
  
  

  ٢١٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
احلتارثية وعن بعضهم ان حممد ..... بعضهم ان االمامة فی ولد حممد ال خيرج الی غري

رزام وعن الرزامية نسبوا الی رئيس يقال له .....بن علی اوصی ابنه ابراهيم وهو
ان االمامة انتقلت من ولد حممد الی ولد العباس وهم العباسية وعن .....بعضهم

بعضهم ان عبداهللا ابنه حی ال يموت وانه العامل وعن بعضهم انه مات وانه يقوم بعد 
بني مكة واملدينة املوت وهو املهدی وعن بعضهم ان حممدا حی مقيم بجبال رضوی 

 .وقد انقرضوا مجيعا 

 :الثانی اخلالف

بعد وفات الصادق فرعت فرقة انه حی وانه مل يمت وال يموت حتی يظهر ويمالئ 
االرض قسطا وعدال وهم الناووسية سموا بذلک لرئيسهم عبداهللا بن ناووس 
البرصی وفرقة قالوا توفی ونص علی اسامعيل وهو القائم املنتظر  ومنهم من نسب 

ل نسب الی املبارک بن علی العبدی وفرقة الی املبارک مواله وهم املباركية يقال ب
نسبوا الی سوادی يقال قالت بامامة ابنه حممد بن اسامعيل ملا روا مماته وهم القرامطة 

له قرمطوته وكان يدعوا الناس الی عباد ة احلجر  ومنهم من قال ان الذی نص علی 
سامعيلية حممد بن اسامعيل هو الصادق دون اسامعيل وهؤالء الفرق الثالث هم اال

سموا بذلک الدعائهم امامته ومنهم من قال كان االمام بعد الصادق حممد بن جعفر 
وهم االسمطية  نسبهم الی رئيس يقال له حييی بن اسمط  ومنهم من يقال ان االمام 
بعد الصادق عبداهللا بن جعفر وهم الفطحية نسبوا الی عبداهللا بن افطح رئيسهم وكان 
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الراس وقالوا ان عب د اهللا هو االفطح ومل يبق من الناووسية  افطح الرجلني او افطح
 .وال من القائلني بمحمد بن جعفر احد

 :واخلالف الثالث

ملا مات موسی بن جعفر افرتقوا فرقا فقال مجهورهم بامامة الرضا فسموهم القطعية 
وقال مجاعة بالوقف علی موسی وادعوا انه املهدی وقال مجاعة انه مات وسيبعث 

هو القائم فسميت الواقفة فی الرضا ومن قام مقامه بعد موسی فقال بعضهم هؤالء و
خلف ابی ابراهيم الی وان خروجه وقال الباقون باهنم ضالون وقالوا فی الرضا 

املمطورة سموا بذلک الن علی بن اسامعيل ويونس بن عبدالرمحن خاصة قوال عظيام 
علی بن اسامعيل ما انتم اال كالب  ناظروهم حتی خرجوا الی املشافهة فقال هلم

فانكروا موت ابی ابراهيم وحبسه وزعموا ان ذلک كان ختيال ممطورة وشدت فرقة 
للناس وانه حی غايب وانه هو املهدی وزعموا استخلف علی االمة حممد بن بشري 

 .مولی بنی اسد ووذهبوا الی القول بالغلو واالباحة والتناسخ وهم البرشية

 :عاخلالف الراب

ملا توفی الرضا وخلف ابنه ابا جعفر واختلفوا وتفرقوا ثالث فرق فرقة علی احلق 
 .وفرقة ابدت الی قول الواقفة وفرقة قالت بامامة امحد بن موسی وهم الراجعة



  
  
  
  
  
  

  ٢١٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :اخلالف اخلامس

ملا توفی ابو جعفر تفرقوا ثالث فرق فقال نفر بامامة ابی احلسن حممد بن علی اخو 
امة حممد بن علی بن حممد بن موسی واخوه جعفر بن علی ابی حممد ونفر بام

 .واجلمهور علی احلق 

 :واخلالف السادس

ملا توفی ابو حممد احلسن بن علی بن حممد افرتقوا علی ما حكاه النوبختی اربعة عرش 
ابا حممد مات وعاش بعد موته وهو القائم وفرقة وفرقة ان فرقة فاجلمهور علی احلق 

بعده اخوه جعفر وفرقة ان احلسن كان مدعيا وانكروا امامة اخيه انه مات واالمام 
حممد واالمام جعفر بن علی وفرقة ان االمام حممد بن علی اخو احلسن ورجعوا عن 
امامة احلسن وادعوا حياة حممد وفرقة ان االمام  بعد احلسن ابنه املنتظر وابنه علی بن 

حلسن وقالوا بعد بمقالة القطعية فی وليس كام يقول القطعية انه حممد بن ا احلسن 
بثامنية اشهر العغيبة واالنتظار حرفا بحرف وفرقة ان القائم ابن احلسن ولد بعد ابيه 

وهو املنتظر وفرقة ان ابا حممد مات عن غري ولد ظاهرا لكن حبل بعض جواريه القائم 
واذا ولدته حامال من بعده احلسن حمول ما ولدته امه واهنا جيوز ان يبقی ماة سنة 

امام ...وفرقة ان حممد بن علی  ظهرت والدته وفرقة ان االمامة بطلت بعد احلسن
ووصاه ان ان ......... بعد ابيه علی وانه ملا حرضته الوفاة وضی الی غالم ويقال له 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢١٩ 

يسلمه الی اخيه جعفر بعد  حممد بن علی علی هذا الرتتيب وفرقة ان احلسن كان 
حتی يتبني لنا ذلک وفرقة ان االمام ع عن جعفر وال علی غريه اماما فلام قبض ال يقط

بعد ابيه وعند وفاته نص علی اخيه جعفر قال ابو حاتم الرازی وهم الناجية اخلامرية 
نسبوا الی رئيس هلم يقال له علی بن قادن ومنهم وفرقة قال الرشيف الرضی فی 

االمامية اال اثنی عرشية الفصول والعيون ليس هذه الفرق موجودة فی زماننا هذا 
وقد استخرجت ذلک من فصول املرتضی ومقاالت الكشی ومقاالت ابی احلسن 
الرقا الرازی واالراء والديانات عن النوبختی من اصحابنا ومن كتب العامة مثل 
مقاالت ابی القاسم البلخی واالراء والديانات عن عيبداجلبار بن امحد وفرق الفرق 

وفرق الفرق عن ابی منصور البغدادی واسامی الفرق وفر ی عن ابی احلسن االشعر
 .ق االمة عن صاحبيهام وربام يتداخل بعض هذه الفرق فی بعض ملقتضی احلال 

 :ابن محاد
ـــــذاب  ـــــوء الع ـــــف اهللا س ـــــال خف   ف

 

  عــــــنهم فكــــــم منكــــــر احــــــدثوه 

 

ــــــوه ــــــدث ابن ــــــل حم ــــــم باط   وك

 

ـــــــــوه ـــــــــرهبم ابطل ـــــــــق ل   وح

 

ـــــثلهم ـــــی م ـــــی الغ ـــــياعهم ف   واش

 

ـــــ ـــــون ف ـــــموهينته ـــــا توس   ی بحرم

 

  بريــــــت الــــــی اهللا مــــــن فعلهــــــم

 

  وخالفـــــت ســـــاير مـــــا ابــــــدعوه

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــد خــــــالفوه ــــــا النبــــــی فق   فام

 

ــــــوه ــــــد احرق ــــــران فق ــــــا الق   وام

 

ــــــوه ــــــدرا وملــــــا خب   فحســــــبهم ق

 

ــــــا اخــــــروه ــــــا قــــــدموه وم   وم

 

ــــــم الرســــــول  ــــــی هــــــو اهللا ث   ولي

 

  .....وبعــــــــد مهــــــــا فالوصــــــــی

 

  ومــــــن هـــــــذه فبنـــــــوه اهلـــــــداة

 

ـــــی لنفســـــی بـــــامل رضـــــوه   ارض

 

  او اصـــل مـــا عشـــيت مـــا واصـــلوه

 

ــــــاطعوه ــــــا ق ــــــع م ــــــذلک اقط   ك

 

 
 :ابن العودی النيلی

 وقـالـوا اخـتالف الناس فـی الفـقه رمحـة
  فلـــــم ذا ملـــــا هـــــذا حيـــــل حمـــــرم

 

ــــان ديــــنهم ــــان ال لبيــــان ام ك   ار ب

 

ــوا ــامل قمم ــن دون الك ــنقض م ــی ال   عل

 

ــــــه ــــــع نبي ــــــی برش   ام اهللا ال يرض

 

ــوم ــع اق ــی ذلــک الرش ــم ف   فاصــحوا وه
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٢١ 

ــه ــی رب ــی وح ــان ف ــد ك ــطفی ق   ام املص

 

  مقـــــرص عــــن تبليغــــه وبحججهــــم

 

  ام القـــــوم كـــــانوا انبيـــــاء صـــــواما

 

  فلـــام مضـــل املبعـــوث عـــنهم تكلمـــوا

 

ـــد ـــد امح ـــل عه ـــل ع ـــدين مل تكم   ام ال

 

ــــوا ــــامل واحكم ــــه الك ــــادوا الي   فع

 

ــدی ــن اهل ــغ ع ــان زي ــه ك ــع في   ام الرش

 

  فســــوه مــــن بعــــد النبــــی وقومــــوا

 

ـــوم  ـــال ان الي ـــا ق ـــنكمام ـــت دي   اكمل

 

ــــی علــــيكم ــــالنعامء من ــــت ب   وامتم

 

  وقـــــال اطيعـــــوا اهللا ثـــــم رســـــوله

 

ــنكم ــر م ــوا االم ــوا اول ــوزوا وال تعص   تف

 

ــــه ــــی كتاب ــــاری ف ــــرض انب ــــا ف   وم

 

ــــــــنهم ــــــــية م ــــــــيئ وال مش   بش

 

  فلــم حرمــوا مــا كــان حــل وحللـــوا

 

ــــرم ــــو حم ــــاء و ه ــــا ج ــــواهم م   بفت

 

ـــــا   تـــــری اهللا فـــــيام قـــــال زل اوهق

 

ـــان ج ـــدی ام ك ـــی اهل ـــوهيمبن ـــل ن   ربي

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  لقــد ابــدعوا فــيام اتــوا مــن خالفهــم

 

ـــول وســـلم   وقـــالوا اقبلـــوا عـــام يق

 

 
 )١(تم الكتاب بعون امللک الوهاب

                                                        
یة ولیس فی ایدینا من بذلنا الجھد فی مقابلة الکتاب مع النسخ الخط تم بحمد اهللا وقد)  ١

النسخ اال نسخ یظھر منھا السقط والنقصان ولعدم جودة الخط وقعنا فی ما ال وقعنا فیه 
فی طیلة حیاتنا ونرجو من االخوان العفو عما وقع فیه من الخطاء واالشتباه لضعف منی 

  .ونقص من النسخ فتکاملت باجتماعھما العیوب واهللا ھو العاصم
المسترشد للطبری االمامی بتمامه تتمیما للفائدة ولکثرة ما نقل عنه  فنحن اآلن نذکر کتاب

  :المصنف
  ]باب أن رسول اهللا ص لم یصل خلف أبي بکر) [۱(

  ]: اإلمامي[أبو جعفر محمد بن جریر بن رستم بن یزید الطبري ]  الشیخ[قال 
  .احتج قوم من أھل الزیغ و العداوة هللا جل ذکره و لرسوله ص

تصلح بعد الرسول ص، إال ألبي بکر بن أبي قحافة بدعواھم أنه کان  أن الخالفة لم
  .أفضل الناس بعد رسول اهللا ص، و أنه کان قدمه للصالة في علته

  فدللناھم علی موضع خطئھم، و أعلمناھم،
أن رسول اهللا ص، کان یولي أمر المسلمین مما ھم فیه من الصالة و األحکام و 

ل عمرو بن العاص، فإنه واله علی أبي بکر و عمر أمور الدین من لیس بفاضل، مث
في غزوة ذات السالسل و ولی خالد بن الولید و الولید بن عقبة و ولی أسامة  بن 
زید و کان آخر تولیته؛ و جعل أبا بکر و عمر، و أبا عبیدة بن الجراح، و سعد بن 

في رجال من أبي وقاص، و أبا األعور السلمي، و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٢٣ 

                                                                                                                                  
قتادة بن النعمان و سلمة بن أسلم بن حریش : المھاجرین و األنصار عدة، منھم

أ یستعمل : تحت لوائه و کان أشدھم إنکارا لوالیته عیاش بن أبي ربیعة حتی قال
ھذا الغالم علی المھاجرین و األولین؟ فکثرت القالة فسمع عمر بن الخطاب ھذا 

اء إلی النبي ص فأخبره بقول من قال، فغضب القول فرده علی من تکلم به و ج
رسول اهللا ص من بعض ذلك القول غضبا شدیدا، فخرج في علته و قد عصب 

   رأسه بعصابة و علیه
  :قطیفة و صعد المنبر، فحمد اهللا و أثنی علیه ثم قال

أیھا الناس ما مقالة بلغني عن بعضکم في تأمیري أسامة لقد طعنتم في إمارتي  -۱
بل، و ایم اهللا إنه لإلمارة لخلیق و ابنه بعده لإلمارة خلیق، و ھو من أحب أباه من ق

  .الناس إلي و إنھما أھل لکل خیر فاستوصوا به خیرا فإنه من خیارکم
ثم نزل رسول اهللا ص فدخل بیته و ذلك لیوم السبت، لعشر خلون من شھر ربیع 

ول اهللا ص، و فیھم األول، و جاء المسلمون الذین یخرجون مع أسامة یودعون رس
  :أبو بکر و عمر، و رسول اهللا یقول

   یا رسول: أنفذوا جیش أسامة، و دخلت أم أیمن و ھي أم أسامة، فقالت
اهللا لو ترکت أسامة یقیم في معسکره حتی تتماثل فإن أسامة إن خرج علی حالته 

  .أنفذوا بعث أسامة: ھذه لم ینتفع بنفسه، فقال رسول اهللا ص
ی المعسکر فباتوا لیلة األحد و رسول اهللا ثقیل مغمی علیه، فدخل فمضی الناس إل

أسامة علی رسول اهللا و عیناه تھمالن و عنده العباس عمه رحمه اهللا، و النساء 
حوله فتطأطأ إلیه أسامة فقبله رسول اهللا ص و رفع یدیه إلی السماء ثم نصبھما إلی 

  .أسامة



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
معسکري، فلما کان یوم اإلثنین جاء  فعرفت أنه یدعو لي فرجعت إلی: قال أسامة

اغد علی برکة اهللا، فودعه أسامة، و رسول اهللا مفیق، : أسامة فقال له رسول اهللا ص
  .فصاح أسامة بأصحابه و أمرھم باللحوق بالمعسکر، و بالرحیل

   فلما متع النھار فبینا أسامة یرید أن یرکب من الجرف أتاه رسول
یموت، فامتنع علیه القوم فتوفي رسول اهللا في  أم أیمن یخبره أن رسول اهللا ص

ذلك الیوم حین زاغت الشمس، و ھو یوم اإلثنین الثنتي عشرة لیلة خلت من ربیع 
األول و دخل الناس من الجرف إلی المدینة، و لم ینفذوا ألمر رسول اهللا، ثم 

بکر لم اضطربوا، و بایعوا ألبي بکر قبل دفن رسول اهللا ص، ثم ادعی القوم أن أبا 
  .یکن في جیش أسامة

المتوفی [أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد الواقدي : فحدث الواقدي، و ھو
  :قال] ۲۰۷

  .کان أبو بکر فیھم:: حدثنا ابن أبي الزناد، عن ھشام بن عروة، عن أبیه، قال -۲
  .و حدثنا أیضا، عن محمد بن عبد اهللا بن نمیر عن عمرو بن دینار مثله -۳

: من روایة المخالفین، أن رسول اهللا ص کان آخر عھده و ھو یغرغر، قالفقد ثبت 
أنفذوا جیش أسامة، و کان أبو بکر فیھم، و زعم القوم أن رسول اهللا ص أمره 
بالصالة في علته، و إقامته مقامه، فکیف یکون ذلك و قد ألح ص في أسامة ھذا 

  .ذلك بشھر؟ اإللحاح، أ لم یعلم أنه میت؟، أ لیس قد نعي نفسه قبل
   رواه الواقدي عن عبد الواحد بن أبي عون قال عبد اهللا بن ۴

حیاکم اهللا بالسالمة، ]  مرحبا بکم: [مسعود نعی نبینا نفسه قبل موته بشھر، فقال
وقاکم اهللا،  -یعني إلی الجنة -رحمکم اهللا، رزقکم اهللا، نفعکم اهللا آواکم اهللا

  .أوصیکم بتقوى اهللا
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  .في کالم طویل

ف یقدم رجال و یجعله خلیفته من بعده في أمته بزعمھم، و قد أمره بالخروج فکی
، !مع أسامة، و معه الجماعة التي خاف من ناحیتھا علی اإلسالم و علی تبدیل أمره؟

  و لو کان ذلك کذلك لم یکن معني الصالة
معني االستخالف، ألن أبا بکر لو کان مستخلفا عن رسول اهللا ص لما جاز له أن 

منا أمیر و منکم أمیر و لکان أبو بکر : عوه إلی غیره، و ال جاز لألنصار أن یقولواید
  .المدعي له بالخالفة یدعیھا لنفسه ما قالوا

  ].اختالف األمة في صالة أبي بکر[
علی أنھم قد اختلفوا في صالة أبي بکر، ففرقة زعمت أنه صلی بأمر بالل عن 

أمر بذلك لما خاف أن تفوته نفس ) سالمعلیه ال(عائشة، و فرقة زعمت أن علیا 
  :رسول اهللا ص حین أتاه بالل یؤذنه بالصالة فقال لھم

  صلوا،
کنت عدت إلی رسول اهللا حتی أتاه بالل یؤذنه بالصالة، : فقال عبد اهللا بن زمعة

  .مروا بالناس فلیصلوا: فقال رسول اهللا ص
م عمر في المقام، فلما کبر صل بالناس یا عمر، فقا: فلقیت عمر فقلت: قال عبد اهللا

ال، ال، : سمع رسول اهللا صوته، و کان رجال مجھرا فأخرج رسول اهللا ص رأسه فقال
  ].۱[لیصل بھم ابن أبي قحافة و ھذا بروایتھم 

______________________________  
، و من ثم لو وضعنا نقل البیھقي إلی جنب ۱۸۷ص  ۷دالئل النبوة للبیھقي ج ] ۱[

ط طھران،  ۵۵ص » آفة أصحاب الحدیث«في ) ۵۹۷(بن الجوزي المتوفی ما قاله إ
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ال تضح منه الحق، ألن ابن الجوزي ناقش الحدیث مناقشة تامة، ورده من األساس، 

  :و إلیك نص کالمه
الباب األول في إقامة الدلیل من النقل الصحیح علی أن رسول ]:  قال ابن الجوزي[

أن : م لم یصل خلف أبي بکر؛ إعلم یا طالب الحقو سل) و آله(اهللا صلی اهللا علیه 
تقدم أبي بکر الصدیق رضی اهللا عنه اتفق مرتین جاء فیھما رسول اهللا صلی اهللا 

و سلم لیصلی خلف أبي بکر، فأما المرة األولی فکانت في زمن عافیة ) و آله(علیه 
  :ني الھجرةو سلم، و کان ذلك في أول سنة من س) و آله(رسول اهللا صلی اهللا علیه 
أخبرنا أبو علي الحسن بن : محمد بن الحصین، قال]  ابن[أخبرنا ابو القاسم ھبة اهللا 

حدثنا عبد اهللا بن : أخبرنا أبو بکر أحمد بن جعفر، قال: علي بن المذھب، قال
: حدثنا حماد بن زید، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبي، قال: أحمد بن حنبل قال

کان قتال في بني عمرو بن عوف بلغ : سھل بن سعد، قالحدثنا أبو حازم، عن 
یا بالل : و سلم، فأتاھم بعد الظھر لیصلح بینھم، و قال) و آله(النبي صلی اهللا علیه 

  .إن حضرت الصالة و لم آت فمر ابا بکر فلیصل بالناس
فلما حضرت العصر أقام بالل الصالة ثم أمر أبا بکر فتقدم بھم و جاء رسول اهللا 

و سلم بعد ما دخل أبو بکر في الصالة، فلما رأوه صفحوا و ) و آله(اهللا علیه صلی 
و سلم یشق الناس حتی قام خلف أبي بکر، ) و آله(جاء رسول اهللا صلی اهللا علیه 

و کان أبو بکر اذا دخل في الصالة لم یلتفت، فلما رأى التصفیح ال یمسك : قال
و سلم خلفه، فاومأ إلیه رسول اهللا ) لهو آ(عنه التفت فرأى النبي صلی اهللا علیه 

و سلم بیده أن أمضه، فقام أبو بکر کھیئته فحمد اهللا علی ) و آله(صلی اهللا علیه 
و سلم فصلی ) و آله(ذلك ثم مشی القھقرى، فتقدم رسول اهللا صلی اهللا علیه 

  .بالناس
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کر ما منعك یا أبا ب: و سلم صالته قال) و آله(فلما قضی رسول اهللا صلی اهللا علیه 

لم یکن البن أبي قحافة ان یؤم : اذ أومأت إلیك ان ال تکون مضیت؟ فقال أبو بکر
ء  اذا نابکم في صالتکم شي: و سلم؛ و قال للناس) و آله(رسول اهللا صلی اهللا علیه 

  .فلیسبح الرجال و لیصفح النساء
ھذا حدیث متفق علی صحته، أخرجه البخاري عن حماد و أخرجه مسلم عن 

یی عن مالك کالھما عن أبي حازم، و ھو ظاھر ال یحتاج الی کشف، و ان یح
  .و سلم أم الناس) و آله(رسول اهللا صلی اهللا علیه 

  ]: قال ابن الجوزي[
و سلم، أخبرنا ابن ) و آله(و أما المرة الثانیة فکانت في مرضه صلی اهللا علیه 

حدثنا عبد اهللا : عفر، قالأخبرنا ابن المذھب، قال أخبرنا أحمد بن ج: الحصین قال
  :بن أحمد، قال

حدثنا األعمش، عن إبراھیم، عن األسود، : حدثنا أبو معاویة، قال: حدثني أبي، قال
و سلم جاء بالل یؤذنه ) و آله(لما ثقل رسول اهللا صلی اهللا علیه : عن عائشة، قالت

 ان أبا بکر یا رسول اهللا: فقلت: مروا أبا بکر فلیصل بالناس، قالت: بالصالة، فقال
مروا أبا : رجل أسیف و انه متی قام مقامك ال یسمع الناس، فلوا أمرت عمر، فقال

  بکر فلیصل بالناس،
یا رسول اهللا ان أبا بکر رجل : قولي له، فقالت له حفصة: فقلت لحفصة: قالت

إنکن ألنتن : أسیف و انه متی یقوم مقامك ال یسمع الناس، فلو امرت عمر فقال
  .ف مروا أبا بکر فلیصل بالناسصواحب یوس

فأمروا أبا بکر یصلي بالناس، فلما دخل في الصالة وجد رسول اهللا صلی اهللا علیه 
و سلم خفة، فقام یھادي بین رجلین و رجاله تخطان في األرض حتی ) و آله(
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دخل المسجد، فلما سمع أبو بکر حسه ذھب لیتأخر، فأومأ إلیه رسول اهللا صلی 

و ) و آله(و سلم أن قم کما أنت، فجاء رسول اهللا صلی اهللا علیه ) هو آل(اهللا علیه 
سلم حتی جلس عن یسار أبي بکر، فکان رسول اهللا یصلي بالناس قاعدا و أبو بکر 

و سلم و الناس ) و آله(قائما یقتدى أبو بکر بصالة رسول اهللا صلی اهللا علیه 
  .یقتدون بصالة أبي بکر

جه البخاري عن قتیبة و اخرجه مسلم عن أبي ھذا حدیث متفق علی صحته، أخر
  .بکر کالھما عن أبي معاویة

عبد [و اخرجا في الصحیحین من حدیث موسی بن أبي عائشة عن عبید اهللا بن 
حدثیني عن مرض رسول اهللا صلی اهللا : دخلت علی عائشة فقلت: عتبة قال]  اهللا بن
بکر أن یصلي بالناس، ثم أرسل رسول اهللا إلی أبي : و سلم فقالت) و آله(علیه 

و سلم من نفسه خفة، فخرج بین رجلین، ) و آله(وجد رسول اهللا صلی اهللا علیه 
و أبو بکر یصلي بالناس، فلما رآه أبو بکر ذھب لیتأخر فأومأ إلیه  -أحدھما العباس

و سلم ان ال یتأخر، فأجلساه إلی جنب أبي بکر، فکان ) و آله(النبي صلی اهللا علیه 
و سلم، و الناس ) و آله(یصلي و ھو قائم بصالة رسول اهللا صلی اهللا علیه أبو بکر 

  .یصلون بصالة أبي بکر
فدخلت علی ابن عباس فعرضت حدیثھا علیه، فما انکر منه شیئا، : قال عبید اهللا
ال، قال ھو علي بن : أسمت لك الرجل الذي کان مع العباس؟ قلت: غیر أنه قال
  .أبي طالب

أمر : حیحین من حدیث ھشام بن عروة عن أبیه عن عائشة قالو اخرجاه في الص
و سلم أبا بکر أن یصلي بالناس في مرضه، قال ) و آله(رسول اهللا صلی اهللا علیه 

  :عروة
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فوجد رسول اهللا من نفسه خفة، فخرج و اذا أبو بکر یؤم الناس، فلما رآه أبو بکر 

و سلم ) و آله(ی اهللا علیه استأخر، فأشار إلیه أن کما أنت، فجلس رسول اهللا صل
  .إلی جنبه، فکان أبو بکر یصلي بصالة رسول اهللا و الناس یصلون بصالة أبي بکر

  .و قد أخرجه اإلمام أحمد من طرق عن عائشة، فلم أر االطالة بذکرھا: قال الجوزي
  :ھذا نص الحدیث في المسند: أقول

: ا أحمد بن جعفر، قالأخبرن: أخبرنا ابن الحصین قال أخبرنا ابن المذھب، قال
حدثنا عبد اهللا بن أحمد، قال حدثني أبي، عن األرقم بن شرحبیل، عن ابن عباس 

و سلم أمر أبا بکر أن یصلي ) و آله(لما مرض رسول اهللا صلی اهللا علیه : قال
بالناس، ثم وجد خفة، فخرج، فلما أحس به أبو بکر أراد أن ینکص، فأومأ إلیه 

و سلم، فجلس إلی جنب أبي بکر عن یساره، و ) و آله(النبي صلی اهللا علیه 
  .استفتح من اآلیة التي انتھی الیھا أبو بکر

ارقم بن [و حدثنا وکیع قال حدثنا اسرائیل عن أبي إسحاق عن األرقم : قال أحمد
و سلم ) و آله(لما مرض رسول اهللا صلی اهللا علیه : عن ابن عباس قال]  شرحبیل

و ) و آله(، فصلی بالناس و وجد رسول اهللا صلی اهللا علیه جاء بالل مؤذنه بالصالة
سلم خفة، فخرج یتھادى بین رجلین و رجاله تخطان في األرض، فلما رآه الناس 
سبحوا بأبي بکر، فذھب یتأخر، فأومأ إلیه أي مکانك، فجاء النبي صلی اهللا علیه 

بالنبي صلی اهللا  حتی جلس، و قام أبو بکر عن یمینه، فکان أبو بکر یأتم) و آله(
) و آله(و سلم و الناس یأتمون بأبي بکر، و اخذ النبي صلی اهللا علیه ) و آله(علیه 

  .و سلم من القراءة من حیث کان بلغ أبو بکر
  :أورد إبن الجوزي الحدیث المذکور مختصرا من المسند و إلیك النص: أقول
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ن أبي إسحاق عن أرقم حدثنا عبد اهللا، حدثني أبي، حدثنا وکیع حدثنا إسرائیل ع

) صلی اهللا علیه و سلم(لما مرض رسول اهللا : بن شرحبیل، عن ابن العباس قال
ندعوا : أدعوا لي علیا، قالت عائشة: مرضه الذي مات فیه کان في بیت عائشة فقال

أدعوه، : یا رسول اهللا ندعوا لك عمر، قال: أدعوه، قالت حفصة: لك أبا بکر، قال
أدعو، فلما إجتمعوا، رفع : رسول اهللا ندعوا لك العباس، قالیا : قالت أم الفضل

) صلی اهللا علیه و سلم(قوموا عن رسول اهللا : رأسه فلم یر علیا فسکت فقال عمر
  :مروا أبا بکر یصلی بالناس فقالت عائشة: فجاء بالل یؤذنه بالصالة فقال

ر یصلي إن أبا بکر رجل حصر و متی ماال یراك الناس یبکون فلوا أمرت عم
من ) صلی اهللا علیه و سلم(بالناس، فخرج أبو بکر فصلی بالناس و وجد النبي 

نفسه خفة فخرج یھادي بین رجلین و رجاله تخطان في األرض فلما رأه الناس 
صلی اهللا علیه و (سبحوا أبا بکر فذھب یتأخر، فأومأ إلیه، أي مکانك، فجاء النبي 

صلی (یمینه و کان أبو بکر یأتم بالنبي و قام أبو بکر عن : حتی جلس قال) سلم
صلی اهللا (قال ابن عباس و أخذ النبي . و الناس یأتمون بأبي بکر) اهللا علیه و سلم

. و مات في مرضه ذاك علیه السالم. من القراءة من حیث بلغ أبو بکر) علیه و سلم
لناس و ا) صلی اهللا علیه و آله و سلم(فکان أبو بکر یأتم بالنبي : و قال وکیع

  .یأتمون بأبي بکر
  ]: قال ابن الجوزي[

و في ھذه األحادیث الصحاح المشروحة أظھر دلیل علی ان رسول اهللا صلی اهللا 
یقتدي : و سلم کان اإلمام ألبي بکر، النه جلس عن یساره، و قولھم) و آله(علیه 

لم کان و س) و آله(أبو بکر بصالة رسول اهللا دلیل علی أن رسول اهللا صلی اهللا علیه 
  .اإلمام، فمن المعاند اآلن؟ و من صاحب الھوى؟



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٣١ 

                                                                                                                                  
یقصد ابن الجوزي الشیخ عبد المغیث بن زھیر الحربي : قال أحمد المحمودي

صلی اهللا علیه و آله و (، و ھو الذي ألف کتابا في اثبات ان النبي )۵۸۳(المتوفی 
صلی (نبي صلی خلف أبي بکر، و ابن الجوزي رد علیه بالنقل الصحیح أن ال) سلم

لم یصل خلف أبي بکر کما رأیت، و من أراد التفصیل فعلیه ) اهللا علیه و آله و سلم
تحقیق السید علي المیالني، ففیه ما » آفة أصحاب الحدیث«بکتاب المذکور، أي 

یوضح الحق و یکشف السر، من مقدمة المحقق دام توفیقه إلی تحقیق المصنف، 
  .فراجع الکتاب لیتضح لك الحق

حدثنا عمرو بن ثابت عن : حدثنا عثمان بن معبد، قال: روى علي بن بشیر قالو  ۵
جعفر بن محمد ع، عن محمد بن علي ع، عن علي بن الحسین بن علي بن أبي 

اخرج : لما ثقل رسول اهللا ص أتاه بالل یؤذنه بالصالة فقال لعلي: طالب ع قال
یفوته رسول اهللا  فصل بالناس فخرج علیه السالم لیصلي بالناس، و خشي أن

صل بالناس، و رجع علي إلی رسول اهللا، فقال له رسول : بنفسه، فلقي أبا بکر فقال
أمرت أبا بکر یصلي بالناس و خشیت أن تفوتني : أ صلیت بالناس؟ فقال علي: اهللا

أخرجني أخرجني فخرج متوکئا علی علي بن أبي : نفسك، فقال رسول اهللا ص
  .لی بالناس فأخر أبا بکر و صلی رسول اهللا بالناسطالب و الفضل بن العباس و ص

   و حدثنا عمرو بن مبارك قال حدثنا نوح بن دراج عن ۶
  ::منصور بن حازم، عن أبي عبد اهللا جعفر بن محمد ع، قال

قال : إن الناس یذکرون أن رسول اهللا ص أمر أبا بکر أن یصلي بالناس، قال: قلت له
ي أن یفوته رسول اهللا ص بنفسه فقال ألبي صل بالناس، فخرج و خش): ع(لعلي 

أ : فإني أخشی أن یفوتني رسول اهللا بنفسه فلما رجع قال ص له]  صل بالناس: [بکر
  :صلیت بالناس؟ فقال
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یا رسول اهللا أمرت أبا بکر أن یصلي بالناس و خشیت أن تفوتني بنفسك، فوجد 

الفضل بن العباس،  أخرجني، فخرج متوکئا علی علي ع و: رسول اهللا ص خفا فقال
  .و صلی بالناس و أخر أبا بکر؛

  حدثنا عبد الرزاق، عن معمر: و حدث علي بن بشیر، قال ۷
إن رسول اهللا :] قالت: [عن الزھري، عن عبید اهللا بن عتبة بن مسعود، عن عائشة

: ص لما ثقل أتاه مؤذنوه الثالثة، بالل، و ابن أم مکتوم، و عبد اهللا بن زید، فقال
فخرجوا من عنده، فوجد رسول اهللا خفة فقام و لم یقدر علی النھوض، صلوا، 

فتوکأ علی رجلین أحدھما الفضل بن العباس، فوضع یده علی منکبیھما حتی 
  .خرج، فصلی بالناس

ھل تدري من الرجل اآلخر؟ : فحدثت بذلك عبد اهللا بن عباس، فقال: قال عبید اهللا
و لکنھا ال تقدر أن تذکره بخیر و ال ھو علي بن أبي طالب، : ال، فقال: فقلت

  .تستطیع
  استخالف رسول اهللا ص أصحابه في أماکن مختلفة[

و لو اجتمع أھل العلم علی أنه صلی :] و لم یدع أحد منھم شیئا مما ال یعنیھم
   بالناس ما کانت صالته إال کصالة غیره

لناس فلم یزل ، فإنه أمر ص، أبا لبابة بن عبد المنذر في غزوة بدر أن یصلي با
یصلي بھم حتی انصرف النبي ص، و استخلف عام الفتح ابن أم مکتوم األعمی 
فلم یزل یصلي بالناس في المدینة و استخلف في غزوة حنین أبا رھم کلثوم بن 

  حصین أحد بني الغفار و استخلف عام حنین أبا ذر
  .الغفاري و استخلف في غزوة الحدیبیة سباع بن عرفطة
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غزوة تبوك علي بن أبي طالب ع علی المدینة و أمر ابن أم مکتوم و استخلف في 

أن یصلي بالناس و استخلف عتاب بن أسید علی مکة و رسول اهللا ص مقیم 
باألبطح و أمره أن یصلي بالناس بمکة الظھر و العصر و العشاء اآلخرة و کان 

  .المغربرسول اهللا ص یصلي بھم الفجر و المغرب فکان یصلي بھم إال الفجر و 
و استخلف في غزوة ودان سعد بن عبادة و استخلف في غزوة بواط سعد بن معاذ 
و في طلب کرزین بن جابر الفھري، زید بن حارثة و في غزوة العشیرة أبا سلمة 

  .بن عبد األسد المخزومي و في غزوة قینقاع أبا لبابة
   و في غزوة أکیدر، ابن أم مکتوم و في غزوة ذي قرد، عثمان بن

  .عفان و في غزوة بدر الموعد، عبد اهللا بن رواحة،
  .ء مما ال یعنیھم فما أحد منھم ادعی الخالفة بحمد اهللا و منه، و ال خاضوا في شي

فإن احتج محتج بأن صالة أبي بکر ھي خالف ھذه الصالة لمرض رسول اهللا ص 
  .و قرب وفاته، و إنه یجب أن یؤخذ باألقرب فاألقرب

لنبي ص کان علیال، و أمر علیا ع أن یخرج فیصلي بالناس، فالحجة علیه، أن ا
  .فخاف أن تفوته نفس رسول اهللا ص علی ما حکیناه، فأمره به من ذکرناه

   مروا بعض القوم أن: و قد روت جماعة أن النبي ص، قال
یا بالل قل ألبي بکر أن یصلي بالناس، و قالت : یصلي بالناس، فقالت عائشة

أما إنکن : صل بالناس، و أفاق ص، و قد سمع اللغط، فقالمروا أبي فلی: حفصة
  .صویحبات یوسف

فلما استقر أبو بکر في محرابه، و سمع ص تکبیره، خرج یتھادى بین علي ع و 
، فنحاه و صلی بالناس، فکان أبو بکر یسمعھم التکبیر، و ھي ] بن العباس[الفضل 

  .آخر صالة صالھا، فھذا آخر فعله
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خبار، مثل أبي بکر بن أبي شیبة و ابن األصفھاني و غیرھما و روى أصحاب األ ۸

  .أن النبي ص صلی خلف عبد الرحمان بن عوف رکعة من الصبح
فلو کانت الصالة توجب الخالفة کان عبد الرحمان بن عوف قد ادعاھا، و الدعاھا 
صھیب الذي أمره عمر بن الخطاب أن یصلي بالناس علی أن مذھب القوم أن 

  ف کل برالصالة خل
  .و فاجر جائزة

فقد بان إقرارھم أن الصالة غیر موجبة عقد اإلمامة، ثم اضطروا إلی أن ادعوا قول 
رضینا لدنیانا من رضیه رسول اهللا لدیننا و کان مذھبھم بطالن أمر : المھاجرین

  .صاحب األمر، فأعلم ذلك تقف علی المراد
إن صحت صالة أبي بکر بالناس، فأما الصالة فلم یجعلھا عز و جل سببا لإلمامة، و 

فإن سبب ھذه الصالة إذا صحت ھذه الروایة مخرجة عن عائشة و حفصة، و 
للصالة معنی مخصوص من فرائض اهللا جل ذکره، و أن الصالة من المصلی غیر 
دالة علی الفضل، فإن رسول اهللا ص عقدھا ألسامة في حیاته و أمره علی 

   المھاجرین، و علی من ھو أفضل منه
عندکم، فإن کان عقده و تأمیره ال یوجبان إمامته فکذلك أمر أبي بکر بالصالة، 
کذلك ال یوجب تقدیمه و فضله إذا کان المفضول یصلي بالفاضل فإن جاز للنبي 
ص أن یصلي خلف عبد الرحمن بن عوف کما رویتموه و قلتموه، و خلف أبي 

أو دونه، و الصالة خلف کل بکر، فجائز أن یصلي أبو بکر بقوم ھم مثله أو فوقه 
بر و فاجر جائزة عندکم و مع ذلك إن للصالة معنی خاص و الخاص ال یدخل 

  .في العام
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أن الصالة لو کانت مقرونة باإلمامة کان عمر قد خالف سبیلھا و : و دلیل آخر

قد أمر صھیبا أن یصلي بالمھاجرین و األنصار و قدمه علیھم، ]  حیث[طریقھا، 
ب کفعل النبي بأبي بکر، و لو علم أن الصالة ال تجوز إال لألفضل، ففعل عمر بصھی

و لمن یلي أمور المسلمین لم یخالف سبیلھا، و سببھا ھو الرجل الشھم الذي ینظر 
في العواقب، و یحترز من القلیل، و یحتشم الذم، و لیس ممن یرضي أن تقع في 

ة یدعي استحقاق الدین شبھة و ال خلة فکیف أمن أن یکون المأمور بالصال
: الخالفة، أو تدعی له کما تدعی لغیره و لمن کان قبله، و أن یقول المسلمون

  رضینا لدنیانا
  

  .ما رضیه خلیفة رسول اهللا لدیننا
فھذا أوضح دلیل أن عمر لم یجعل صالة أبي بکر سببا للخالفة، و أن مذھبه کان 

  .م في حیاتهفي تقدیم صھیب اقتداء بالرسول إذ نصب لھم من یصلي بھ
فکیف جاز مع ما شرحنا أن یدعی له الفضل و اإلمارة من أجل الصالة، و ھناك ما 

إني : عن نفسه، و أعلم األمة فقال] أبو بکر[یدفع دعواھم و یبطل فضله، فقد أخبر 
   ولیتکم و لست بخیرکم و أخبر عمر أن

صاحبه، و الذي  بیعته کانت فلتة و أنھا لم تکن برضی و ال باختیار، و ھو أخوه و
  ]۲. [أقامه ذلك المقام، و في مخاطبته المھاجرین و األنصار ما یدل علی ما ذکرناه

______________________________  
، نقال عن أبي جعفر الطبري ۲۲، ص ۲قال ابن أبي الحدید في شرح النھج، ج ] ۲[

  :قال: عن ابن عباس رضی اهللا عنه: العامي، في التاریخ
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و قد حججنا مع عمر، شھدت الیوم أمیر المؤمنین : الرحمن بن عوف قال لي عبد

لو قد مات عمر لبایعت فالنا، فقال : إني سمعت فالنا یقول: بمنی و قال له رجل
إني لقائم العشیة في الناس أحذرھم ھؤالء الرھط الذین یریدون أن یغتصبوا : عمر

ین إن الموسم مجمع رعاع یا أمیر المؤمن: فقلت: الناس أمرھم، قال عبد الرحمن
الناس و غوغائھم و ھم الذین یقربون من مجلسك و یغلبون علیه و أخاف أن 
تقول مقالة ال یعونھا و ال یحفظونھا فیطیروا بھا، و لکن أمھل حتی تقدم المدینة و 

و اهللا : تخلص بأصحاب رسول اهللا فتقول ما قلت متمکنا فیسمعوا مقالتك، فقال
  .ام أقومه بالمدینةألقومن بھا أول مق

قال ابن عباس فلما قدمناھا، ھجرت یوم الجمعة لحدیث عبد الرحمن، فلما جلس 
  :عمر علی المنبر حمد اهللا و أثنی علیه، ثم قال بعد أن ذکر الرجم و حد الزنا

لو مات أمیر المؤمنین بایعت فالنا، فال یغرن إمرا أن : إنه بلغني أن قائال منکم یقول
أبي بکر کانت فلتة، فلقد کانت کذلك، و لکن اهللا وقی شرھا، و  إن بیعة: یقول

لیس فیکم من تقطع إلیه األعناق کأبي بکر، و أنه کان من خبرنا حین توفی رسول 
، أن علیا و الزبیر تخلفا عنا في بیت فاطمة و من )صلی اهللا علیه و آله و سلم(اهللا 

إنطلق : إلی أبي بکر، فقلت له معھما، و تخلفت عنا األنصار، و اجتمع المھاجرون
بنا إلی إخواننا من األنصار، فانطلقنا نحوھم فلقینا رجالن صالحان من األنصار قد 

إرجعوا : شھدا بدرا، أحدھما عویم بن ساعدة، و الثاني معن بن عدي، فقاال لنا
فاقضوا أمرکم بینکم، فأتینا األنصار، و ھم مجتمعون في سقیفة بني ساعدة و بین 

سعد بن عبادة وجع، فقام رجل منھم، : ھم رجل مزمل، فقلت من ھذا؟ قالواأظھر
أما بعد فنحن األنصار، و کتیبة اإلسالم و أنتم یا معشر : فحمد اهللا و أثنی علیه فقال
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قریش رھط نبینا، قد دفت إلینا دافة من قومکم، فإذا أنتم تریدون أن تغصبونا 

  .األمر
ي مقالة أقولھا بین یدي أبي بکر، فلما فلما سکت، و کنت قد زورت في نفس

، فقام فحمد اهللا و أثنی علیه، فما ترك شیئا !علی رسلك: ذھبت أتکلم، قال أبو بکر
یا معشر األنصار إنکم ال : کنت زورت في نفسي إال جاء به أو بأحسن منه، و قال

أوسط  تذکرون فضال إال و أنتم له أھل، و إن العرب ال تعرف ھذا األمر إال لقریش
  العرب دارا و نسبا، و قد رضیت لکم أحد

البدار، و لو کان : أقیلوني و مرة یقول: أ لیس کان یدور علیھم ثالثة أیام، مرة یقول
األمر کما ذکروه لکان یدعي لنفسه أنه الحبر الفاضل، و أنه یستحق الخالفة و 

أن یقول غیر  اإلمامة بفضله فیثبت له األمر و ال یختلف علیه و لکنه لم یستجزم
الحق، أو یدعي ما لیس له، و لم یأمن مع ذلك أن یبکت و یکذب في وجھه و 
یرد علیه قوله ففي ذلك بطالن دعواھم و إستحالة أقاویلھم إنه کره أن یمدح 

  .نفسه، فکیف جاز في ھذا الموضوع وحده و لم یجز في سائر األشیاء
  :ب إلی عمالهألیس إدعی من بعده أنه خلیفة رسول اهللا ص، و کت

  .من أبي بکر خلیفة رسول اهللا؛ و قد زعمتم أن النبي ص لم یستخلف
البدار قبل البوار، أ لم یکن ھذا القول منه بعثا : و کیف جاز أن یقول بعد أن بویع له

علی تحضیض الناس علی البیعة؟ و إنما أراد أن یعقد األمر قبل فراغ أھل البیت 
  .فیجرى األمر خلف مراده

ولیتکم : ی آخر، لو کان ھذا األمر کما ادعوا أن الصالة توجب الفضل لقالو معن
ألني أفضلکم، و قد سمحت أنفس قریش بطاعته و اإلنقیاد علی والیته، و أعطته 
المقادة، و صرفوا األمر عن جھته حسدا و بغیا، و لو کان ھذا األمر یجري ما ذکروه 
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: ل اهللا ص أولی بذلك، و کان یقولمن جھة التواضع، و أنه یمدح نفسه لکان رسو

زین  -أنا سید ولد آدم، و أنا: أرسلت إلیکم و لست بخیرکم، و لم یکن یقول
  .القیامة، و أنا أفصح العرب، و ال فخر

و داللة أخرى لو کان األمر علی ما ذکروه، لما کانت عائشة تدفع عن أبیھا الصالة 
  .وقف رسول اهللاإن أبي رجل رقیق ال یستطیع أن یقف م: و تقول

حدثني محمد بن عبد اهللا عن الزھري، عن عبید اهللا بن عبد : قال: رواه الواقدي ۹
مروا أبا بکر فلیصل : لما اشتد رسول اهللا قال: اهللا بن عتبة، عن عائشة، قالت

أن یصرف اهللا ]  إال أني کنت أحب[و اهللا ما أقول ذلك حبا : قالت عائشة - بالناس
إن الناس لن یحبوا رجال قام مقام النبي أبدا، و إنھم : ذلك عن أبي و قلت

یا رسول اهللا، إن أبا بکر رجل ضعیف : یتشائمون به في کل حدیث حدث فقلت
مروه فلیصل بالناس، فعدت لمثل قولي، : رقیق کثیر البکاء، إذا قرئ القرآن، فقال

  .إنکن صویحبات یوسف، مروه فلیصل بالناس: فقال
ر علی ما ذکرتموه، ما کان أبو بکر یشیر إلی عمر، و إلی أبي لو کان االم: و أخرى

  .إني قد رضیت لکم أحد ھذین الرجلین: عبیدة بن الجراح، و یقول
أن اختیار عمر في الشورى یبطل قولھم حیث لم یقصد األفضل فیولیه، و : و أخرى

ما، في قوم فاضل و مفضول، ثم صار یتمنی لھا أبا عبیدة و معاذ بن جبل، و سال
  .أوضح األمور]  من[فھذا 

  و قد ذکرنا ما رویتموه من اإلختالف في صالة أبي بکر، و کذا أغفلنا
   رواه إبراھیم بن -خبر أبي حنیفة الفقیه و غیره

  :میمون قال
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لم یکن أبو : حدثنا حماد عن إبراھیم النخعي قال: حدثنا عائذ بن حبیب، قال -۱۰

تأخر فأخذ النبي بیده و أقامه إلی جنبه بکر کبر، فلما سمع حس رسول اهللا ص 
  ..فکبر و کبر أبو بکر بتکبیره و کبر الناس بتکبیر أبي بکر

  :و روى الواقدي أیضا قال
   حدثنا سعید بن عبد اهللا بن أبي األبیض، عن -۱۱

  :المنقري عن عبید اهللا بن أبي رافع
فصلی  عن أم سلمة، أن رسول اهللا ص، کان في وجعه، إذا خف ما یجد خرج

فصلی بھم یوما ابن أبي قحافة  -مروا الناس فلیصلوا،: بالناس، و إذا وجد ثقال قال
الصبح، فصلی رکعة، ثم دخل رسول اهللا فقعد إلی جنبه، فائتم بأبي بکر، فلما قضی 

  .أبو بکر الصالة أتم رسول اهللا ص ما فاته من الصالة
  عروة،عن ابن أبي الزناد، عن ھشام بن : و روى الواقدي ۱۲

عن أبیه، عن عائشة، أن أبا بکر کبر في الصالة، و جاء رسول اهللا فجلس إلی جنب 
  .أبي بکر و کان یأتم برسول اهللا ص

  :قال الواقدي
: و حدثني إسرائیل عن أبي إسحاق، عن أرقم بن شرحبیل عن ابن عباس قال -۱۳

أبو بکر،  قام أبو بکر فصلی بالناس فقرأ بعض السورة فجاء رسول اهللا ص فنکص
   فأشار رسول اهللا ص فقرأ رسول اهللا من حیث کان أبو بکر قرأ، و جعل

  .أبو بکر یأتم برسول اهللا ص
  :روى الشاذکوني، قال] و[ ۱۴
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حدثنا قیس عن عبد اهللا بن أبي السفر عن أرقم بن : أخبرني یحیی بن آدم قال

ما انتھی إلی أن النبي ص ل: شرحبیل، عن ابن عباس، عن العباس بن عبد المطلب
  .أبي بکر و ھو یصلي، قرأ النبي ص من حیث انتھی أبو بکر
  فھذه روایاتکم عن علمائکم، و فقھائکم، و ھذا اختالفکم و

أحالفکم، و لیس في ما اختلف فیه القوم حجة، ألنه متی اتجه من جھة انتقض من 
ا ؟، فکیف یعتمد علی م!جھة أخرى، فکیف یقدر علی تصحیح ما اختلفوا فیه

رووه، و ھم الذین ترکوا الحق، و مالوا إلی الدنیا، و تداولوا األموال، و دخلوا في 
طاعة بني أمیة، و رووا لھم ما أحبوه حتی وصلوا إلی حاجاتھم و لعنوا معھم علي 
بن أبي طالب ع نیفا و ثمانین سنة، و ھم الذین قتلوا عثمان بن عفان، و اجتمعوا 

ا الحسین بن علي، و قاتلوه، و قتلوه بعد أن خذلوه، علی قتل زید بن علي، و خذلو
و أنتم تدینون اهللا بدینھم، و تعتمدون علی روایاتھم، و سأسمي جماعتھم، و أذکر 

  .وقیعة بعضھم في بعض
ھشام البغي الذي زعم أن شرب النبیذ سنة، و ترکه مروة، فجعل ترك السنة : منھم

]  الفضل[بمخلوق، فأراد سلمة بن مروة، و زعم أن الروح التي في عیسی لیست 
  .األبرش قاضي الري أن ینکل به، فھرب منه ھشام إلی خراسان

  .محمد بن سیرین، و کان مؤدبا للحجاج، علی ولده: و من رواتکم و فقھائکم
سفیان الثوري، و کان في شرطة ھشام بن عبد الملك و ھو ممن شھد قتل : و منھم

  .ون ممن قتله أو خذلهزید بن علي ع، فال یخلو من أن یک
  .یزید بن ھارون، و کان في قھرمة الحسن بن قحطبة: و منھم
الزھري و ھو الناقل لجل أخبارکم، و کان مع ھشام بن عبد الملك یلعن : و منھم

  .علي بن أبي طالب ع، و قد قتل رجال
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۱۵-  

  :رواه أبو أیوب سلیمان الشاذکوني، قال
  .زر غالما له فماتأن الزھري ع: أخبرنا سفیان بن عیینة
  :و روى أبو أیوب قال

روى  -أن الزھري قتل إنسانا: حدثني سفیان بن حبیب، عن أبي جعفر الخطمي
  :أبو أیوب قال

أن الزھري عزر غالما له، : حدثني: حدثني سفیان بن عیینة الخطمي، قال -۱۶
قنوطك أعظم من : فمات تحت یده، فقنط حتی أتی علي بن الحسین ع فقال له

  !.بكذن
و من رواتکم و جلة فقھائکم سعید بن المسیب الذي زعمتم، أنه لم یقم  -۱۷

بني أمیة تجبرا، حتی جاء و وقف علیه و ] خلفاء[للولید بن عبد الملك، و ھو أشد 
  ]. له[سلم، و عددتم ذلك فضیلة 

رکعتین أصلیھما أحب إلي : و یموت علي بن الحسین ع و ال یصلی علیه، و یقول
  .ابن رسول اهللا صمن حضور 

  :رواه الواقدي قال
  حدثنا أبو معشر، عن سعید بن أبي سعید -۱۸

لما وضعت جنازة علي بن الحسین ع لیصلی علیه اتسع الناس إلی : المقبري، قال
أ ال تشھد ھذا : جنازة داخل المسجد، فقال خشرم مولی النخع، لسعید بن المسیب

رکعتین أصلیھما : م یخرج، قال سعیدالرجل الصالح في البیت الصالح، و سعید ل
  .في بیتي أحب إلي أن أشھد ھذا الرجل الصالح في البیت الصالح
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فھذا سعید بن المسیب فقیه الحجاز یمتنع أن یشھد جنازة ابن رسول اهللا، فلیت 

، و علي بن الحسین !!ابن ناقل ھذا الدین یموت فال یشھده! شعري أي دین ھذا؟
  جلةعند جمیع األمة من ) ع(

  .العباد، و ھذا فعل سعید به، و اهللا المستعان
۱۹-  

و کان محمد بن سیرین من جلة فقھائکم، یسمع الحجاج یلعن علیا فال ینکر علیه، 
ال أستطیع أن أسمع یشتم : فلما سمع من یلعن الحجاج خرج من المسجد، و قال

  .أبا محمد
  :و أما سفیان الثوري -۲۰

بیعة تیم : علی مسجد تیم، فقال) ع(ي بن أبي طالب مر عل:: فقد روى جریر أنه قال
  :لجودة بنائه، قال جریر

  .ما بني مسجد تیم إال بعد علي: فذکرت ذلك للمغیرة فقال
  .فمن أین جاء سفیان بھذا الحدیث

   و من رواتکم منصور بن المعتمر، و کان شرطیا لھشام بن -۲۱
  .عبد الملك

  خالد بن عبد اهللا،: و من رواتکم -۲۲
  ]. تخربان[أن الجنة و النار یخربان   روى

سعید بن جبیر، و کان علی عطاء الخیل في زمن : و من رواتکم و فقھائکم -۲۳
الحجاج، و غزا الروم مع یزید بن معاویة، و خرج بعد ذلك مع القراء علی 

  ).ع(الحجاج، و تخلف عن الحسین بن علي 
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ان ممن خرج مع عبد الرحمن الحسن البصري و ک: و من رواتکم و فقھائکم -۲۴

، ثم خرج في جند الحجاج )ع(بن محمد األشعث، و تخلف عن الحسین بن علي 
   إلی خراسان مع قتیبة بن مسلم، و ھو القائل في

  .قتله الکفار، و خذله المنافقون، فنسب المھاجرین و األنصار إلی النفاق: عثمان
۲۵-  

دانیان رغبا عن الخروج مع علي بن مسروق بن األجدع، و مرة الھم: و من فقھائکم
  .، و خرجا إلی قزوین)ع(إلی صفین و أخذا عطاءھما من علي ) ع(أبي طالب 

، و کان مسروق یلي الخیل لعبید اهللا بن زیاد، و مات عاشرا، و أوصی أن یدفن 
في مقابر الیھود و قد روت الرواة أن اللعنة تنزل علیھم، و قد روى عن اختراق 

في مقابرھم، و کان ما ]  یوصي أن یدفن[نزول العذاب و مسروق  قبورھم مخافة
یأوله من دفنه معھم أعظم مما فاته، فأنه ذکر أنه یخرج من قبره، و لیس ھناك من 

  .یؤمن باهللا و رسوله غیره
  أبو موسی األشعري، و قد: و من علمائکم و فقھائکم -۲۶

  ،شھد علیه أبو حذیفة بن الیمان بروایتکم أنه منافق
  :رواه جریر بن عبد الحمید الضبي، و رواه محمد بن حمید الرازي قال

حدثنا جریر، عن زکریا بن یحیی، عن حبیب بن یسار و عبید اهللا بن زیاد،  -۲۷
   کنت مع أبي موسی علی: عن سوید بن غفلة، قال

إن بني إسرائیل اختلفوا و لم یزل : سمعت رسول اهللا، یقول: شاطئ الفرات فقال
الف بینھم، حتی بعثوا حکمین ضالین ضل من تبعھما، و ال ینفك أمرکم أن االخت

أعیذك باهللا أن : یختلف حتی تبعثوا حکمین ضالین، و یضل من اتبعھما، فقلت
  :فخلع قمیصه، و قال: تکون أحدھما، قال
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  .برأني اهللا من ذلك کما برأني من قمیصه

یه ثالثة بالزنا، و لقن الرابع المغیرة بن شعبة، و قد شھد عل: و من علمائکم -۲۸
  .فتلجلج في الشھادة، فرفع عنه الحد

  :و من جلة فقھائکم -۲۹
  عبد اهللا بن مسعود الذي أمر به عثمان،

وددت أني و عثمان برمل عالج، یحثو أحدنا : فدق ضلعه، و منه مات و ھو یقول
  .علی صاحبه حتی یموت األعجز منا، فیریح اهللا منه المسلمین

  .عثمان جیفة علی الصراط: أن عبد اهللا قال: وى علمائکم و فقھائکمو ر -۳۰
۳۱-  

قال عبد : و روى عبدة عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، قال
  .عثمان جیفة علی الصراط: اهللا بن مسعود

  .مثله] أیضا[و روى عن عمار  -۳۲
۳۳-  

  .ناح بعوضةأن عثمان ال یزن عند اهللا ج:  و روى عن عبد اهللا
و روى خالد، عن عمر بن شمر، عن شریك، و منصور، عن األعمش، عمرو  ۳۴

   بن مرة، عن عبد اهللا بن سلمة عن عبید اهللا، عن عبد اهللا بن
  !.یدخل علیکم رجل من أھل النار فدخل عثمان،: رسول اهللا: قال:: مسعود قال

د اهللا ذلك الفعل و قال فأیھما عندکم أفضل، عثمان، أم عبد اهللا؟، فعل عثمان بعب
أصحاب ]  فعل[ھذا القول، و اهللا المستعان علی ما ظھر من : عبد اهللا في عثمان

  ).ص(محمد 
۳۵-  
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  :لما أثبت عثمان المعوذتین في مصحفه قال: و قد قال عبد اهللا

  .المعوذتان لیستا من کتاب اهللا، و إنما عوذ بھما النبي ص
عثمان بإثباتھما في کتاب اهللا، و لیستا منه، و ، فلئن کان صدق عبد اهللا، لقد ھلك 

  قد
  .لعن اهللا الزائد في کتاب اهللا،): ص(قال النبي 

و لئن کان کاذبا لقد ھلك عبد اهللا بجحوده ما أنزل اهللا تعالی و کفروا من شئتم 
  .منھما

، إلی سباطة قوم، فبال قائما ففج )ص(قام رسول اهللا : و روى عن حذیفة، قال ۳۶
رواه   ت علیه أن یقع، فدنوت من عقبه، فصببت الماء من خلفه فاستحیحتی شفق

   ھشام بن عبد اهللا، عن
  ..محمد بن جابر، عن األعمش، عن حذیفة

ال یرى أحد عورتي إال عمي، و أن علي بن : و قد روي أن رسول اهللا ص قال ۳۷
ا عورة أراد أن یخلع منه القمیص، نودي من جانب البیت ال تکشفو) ع(أبي طالب 

  ).ص(نبیکم 
و من فقھائکم و رواة أخبارکم أبو ھریرة الدوسي و قد ضرب عمر بن  -۳۸

أراك قد أکثرت الروایة عن رسول اهللا و ال أحسبك إال : الخطاب رأسه بالدرة و قال
یا عدو اهللا و عدو اإلسالم خنت مال اهللا و قرمه اثني عشر ألف : کذابا، و قال

  درھم،
  .ھذا الغالم الدوسي) ص(أکذب الناس علی رسول :  ؤمنینو قال فیه أمیر الم

  :حدثنا نعیم بن حماد، قال: و روى أحمد بن مھدي، قال ۳۹
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حدثنا عبد العزیز بن أبي حازم، عن أبي صالح، عن أبي ھریرة، أنه سب رجال علی 

یا ابن فالنة التي کانت تعمل کذا و کذا في الجاھلیة، : ، فقال)ص(عھد رسول اهللا 
  .إن فیك لشعبة من الکفر): ص(ل رسول اهللا فقا
استغفر اهللا : یا رسول اهللا -فلما ذکر الکفر، ارتعدت رجالي و کبح بي، فقلت: قال

  .لي، فواهللا ال أسب أحدا یدعی إلی اإلسالم أبدا
  .له) ص(و ال نعلم أحدا روى أنه استغفر 

  .فیه، فکیف تصح عنه األخبار) ص(و من کان ھذا قول رسول اهللا 
و قد روى من العجائب ما ال خفاء به عند النقلة، و ھؤالء جلة أصحاب محمد 

  یمتنعون من روایة الحدیث کما ھو بروایة) ص(
العلماء منھم، و ھم قد ألجأتھم الحاجة إلی ذلك، فأما ھم فخافوا و لم یرووا، دلیل 

  .ذلك
  :ما رواه سلیمان الشاذکوني قال

ر الدھني، عن مسلم البطین عن عمرو بن میمون، حدثنا عما: حدثنا سفیان قال -۴۰
) ص(اختلفت إلی عبد اهللا ثمانیة عشر شھرا فما سمعته یحدث عن رسول اهللا : قال

  .ھذا أو نحو ھذا: إال حدیثا واحدا، فلما حدث به غشیه البھر و العرق، و قال
  :و روى الشاذکوني قال

صحبت ابن عمر :: اھد، قالحدثنا ابن أبي نجیح، عن مج: حدثنا سفیان، قال -۴۱
  .من مکة إلی المدینة، فما سمعته یحدث عن النبي إال حدیثا واحدا

  :و روى الشاذکوني، قال
   حدثنا سفیان بن عیینة، قال حدثنا ھشام بن حجیر، عن -۴۲
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عد : جاء بشیر بن کعب إلی ابن عباس، فجعل یحدثه، فقال ابن عباس:: طاوس قال

و اهللا ما أدري أ عرفت حدیثي کله، و أنکرت ھذین، : بحدیث کذا و کذا، فقال له
أم أنکرت حدیثي کله و عرفت ھذین، فقال ابن عباس إنما کنا نحدث عن رسول 

إذا کان ال نکذب علیه، فأما إذا رکب الناس الصعب و الذلول فقد ترکنا ) ص(اهللا 
  ).ص(الحدیث عن رسول اهللا 

  :و روى أحمد بن مھدي قال
   أبي -لغفار بن داود، عن ابن لھیعة، عنحدثني عبد ا -۴۳

للزبیر بن العوام، ما لك ال تحدث عن النبي : قیل:: األسود، عن عروة بن الزبیر، قال
إن رسول اهللا کان : فقال - کما یحدث عنه الصحابة، و أنت من المھاجرین األولین،

حدث به بشرا، و کان یحدث باألمر یأتیه، و یحدثه الرجل من أصحابه، فیعجبه فی
و یأتیه الرجل من أھل الکتاب فیحدثه بالحدیث فیعجبه و یحدث به فانطلقتم 

  .فحملتم الحدیث کله عن رسول اهللا و لو وضعتموه کما وضعه کان خیرا
  :حدثنا محمد بن بکیر، قال: حدثنا أحمد بن مھدي، قال ۴۴

   عن وبرة بن] بشر[حدثنا خالد بن عبد اهللا الواسطي، عن بیان بن 
ما لك ما : قلت للزبیر: الرحمن، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبیر، عن أبیه، قال عبد

  :قال! کما یحدث أصحابك؟) ص(تحدث عن النبي 
  .من کذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار: سمعته یقول

، یقولون ھذا القول، و یتبرؤن من الحدیث و )ص(فھؤالء جلة أصحاب محمد 
  .من قد روى ھذه األخبار المتناقضةینکرونه، فکیف یوثق ب

) ع(و منھم عبد اهللا بن عمرو بن العاص الذي کان یقاتل علي بن أبي طالب  -۴۵
  .رواه جریر بن عبد الحمید الضبي. ، قد نقله سفیان] أبیه[مع معاویة و ابنه 
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  :و من رواتکم -۴۶

نة، و قال کعب األحبار الذي قام إلیه أبو ذر بین یدي عثمان، فضرب رأسه بمحج
یا ابن الیھودیة متی کان مثلك تکلم بالدین، فواهللا ما خرجت الیھودیة من قبلك : له
  ]. قلبك[

  :و من فقھائکم و علمائکم و رواة أخبارکم ۴۷
ثم مضی إلی الحجاج فطرقه لیال، ) ع(عبد اهللا بن عمر، الذي قعد عن بیعة علي 

  :فقال
: یقول) ص(ك، فإني سمعت رسول اهللا ھات یدك ألبایعك ألمیر المؤمنین عبد المل

من مات و لیس علیه إمام فمات میتة جاھلیة حتی أنکرھا علیه الحجاج مع کفره و 
  .عتوه
عطاء بن أبي رباح الذي شك في المسح علی : و من فقھائکم و علمائکم -۴۸

  الخفین،
هللا، رواه عنه ھشام بن عبد اهللا، عن عبد الواسع بن أبي طیبة عن محمد بن عبید ا

أ ما ترضون أن : في المسح علی الخفین و الجوربین، فقال: قلت له:: عن عطاء، قال
روایته، و أجزتم شھادته، و قد شك عندکم في ]  فقبلتم[أسلم لکم الخفین، فقلبتم 

  .ألن المسح عندکم علی الخفین سنة) ص(سنة رسول اهللا 
  :و من فقھائکم ۴۹

، و خرج مع عبد الرحمن )ع(بن علي  إبراھیم النخعي الذي تخلف عن الحسین
   بن محمد بن األشعث، و خرج في

ال خیر في النبیذ إال في : جیش عبید اهللا بن زیاد إلی خراسان، و ھو الذي یقول
  .کل مسکر حرام: ثالثة أیام، و قد روت األمة، أن رسول اهللا قال
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  لة و ال إشعار،أبو حنیفة الذي زعم إشعار البدن مث: و من رواتکم و فقھائکم -۵۰

  .أن النبي کان یشعر بدنته: و قد روت عائشة
لو أن رجال تزوج أمه علی عشرة دراھم لم یکن زانیا و لم یجب : و قال أبو حنیفة

   علیه الحد، و لو أن رجال لف ذکره
بحریرة ثم أدخله فرج امرأة لم یکن زانیا و لم یجب علیه الحد، و لو أن رجال 

فإن الحبل منه و إن کان في جیش ]  منه[نة و بھا حبل غاب عن امرأته عشرین س
معروف، و یشھد أصحابه أنه لم یزل معھم في عسکرھم، و کذلك لو قدم و معھا 
ابن سنة و أکثر أن الولد ولده، و زعم أن من أتی امرأة أو غالما ما بین أفخاذھما 

  .فال حد علیه
  : و من رواتکم و فقھائکم -۵۱

  .قد أخرج بدیال في من یقاتل الحسین ع أبو إسحاق السبیعي و
  :و من فقھائکم و رواتکم -۵۲

الشعبي خرج مع عبد الرحمن بن محمد بن األشعث، و تخلف عن الحسین بن 
  :علي ع، فقال له الحجاج
  .نعم، ما کنا فیھا بررة أتقیاء، و ال فجرة أقویاء: أنت المعین علینا؟ قال

  .مأة دینارو روى أنه سرق من بیت المال في خفه 
  :رواه أبو أیوب الشاذکوني قال

  ::حدثني حسین األشقر، قال حدثنا عمرو بن ثابت قال -۵۳
  :الشعبي یقع في الحارث األعور، فقال: قلت ألبي إسحاق الھمداني

  ھو من رجاله، و لقد دخل الشعبي بیت المال فسرق في خفه مائة دینار،
  .ال یؤمنون علی علي بن أبي طالب ع و أن شریحا و مسروقا و مرة الھمداني کانوا
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کیف یروي عن أبي مریم الغفاري و أنت : عن سفیان الثوري أنه قیل له  و رویتم

  :فقال! تعلم أنه یشرب الدساکر و یمر بك و ھو سکران؟
  .ألنه ال یکذب في الحدیث

۵۴-  
 أن خالدا الحذاء، أول من وضع لھم العشور، و قال إن:  و روى أبو عاصم النبیل

أموال التجار یختلف فیھا في کل وقت، و ال یمکن أخذ الزکاة منھا، فلو وضع 
  .ء یکون صلحا علیھم شي

   و روى فقھاؤکم مثل حماد بن زید و غیره ممن تحتجون بھم -۵۵
: إنا لنرى علیا بمنزلة العجل الذي اتخذوه بنو إسرائیل، فقال بعض: علینا، إنھم قالوا

  من أصحاب العجل ھؤالء إن أصحاب علي ع أشد حبا له
ما أبطأ عني جبرائیل قط إال ظننته بدأ :: قال) ص(الذین رووا المنکرات، أن النبي 

  .بعمر
و روت علماؤکم و فقھاؤکم ضد ذلك، أن عمر، و من ھو أجل من عمر  -۵۶

  ،)ص(عندکم لیلة العقبة فیمن تجسسوا رسول اهللا 
أن عمر : ن أبي الطفیل عن حذیفةرواه عبید اهللا بن موسی، عن الولید بن جبیر ع

  ).ص(تجسس رسول اهللا 
و ھذه إختالفات في روایاتکم، عن رجالکم، و عن قوم أخذتم عنھم دینکم و 
اعتمدتم علیھم، و جعلتموھم حجة لکم عند اهللا تحتجون بھم علینا، و نحن اآلن 

  .نذکر وقیعة بعضھم في بعض، و ذکر بعضھم بعضا
  ]: دیثعلماء السیر و فقھاء الح[



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٥١ 

                                                                                                                                  
إن عامة من تعلق به الحدیث مبتدعة، فذکروا من : فقال علمائکم و فقھاء األمة

قدریة أھل المدینة، محمد بن إسحاق بن یسار القرشي صاحب السیر، و عبد 
الرحمن بن إسحاق، و محمد بن عبد الرحمن القرشي، و إبراھیم بن محمد بن 

   أبي یحیی األسلمي، و شریك بن
  .ء بن یسار؛ و قد تعلق حدیث المدینة بھؤالءعبد اهللا، و عطا
عبد اهللا بن أبي نجیح، و ھشام بن حجیر، و إبراھیم بن نافع؛ و : و من أھل مکة
  .مکحول، و ثور بن زید، و غیالن: من أھل الشام

قتادة بن دعامة السدوسي، و معبد الجھنی، و عوف بن أبي : و من أھل البصرة
ي و سعید بن أبي عروبة، و عمرو بن عبید، و ھشام جمیلة األعرابي و یزید الرقاش

بن الدستوائي، و ھمام بن یحیی و عباد بن منصور من بني سامة بن لوي و أبان 
   بن أبي عیاش، و عباد بن

میسرة المنقري، و زکریا بن حکیم الحبطي، و ھارون األعور، و حماد األبح، و 
محمد بن سلیم الراسبي، و صالح عمر األبح، و عطاء بن أبي میمونة، و أبو ھالل 

   المزني، و صالح الناجي، و الربیع بن صبیح، و األشعث ابن
سعید السمان، و أبو الربیع عبد الواحد بن زید، و عنبسة بن سعید القطان 

، و عثمان بن مقسم، و أبو عبیدة الناجي، و عبد الوارث بن ] الواسطي البصري[
أبو قطن مھدي بن ھالل، و عباد بن صھیب، سعید النسوي، و سفیان بن حبیب، و 

  .و المنھال بن الجراح و عبد اهللا بن غالب
  فھؤالء فقھاء البصرة و رواة حدیثھم و أخبارھم، و کلھا معلقة

  .بھم، و قد قذفوھم بالبدعة و الضالل
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و ممن نسب من أھل الکوفة إلی الترفض، و ذکروا أنھم اقتدوا بجماعة من جلة 

مثل سلمان الفارسي و أبي ذر الغفاري، و المقداد بن االسود،  )ص(أصحاب النبي 
و عمار بن یاسر، و جابر بن عبد اهللا األنصاري، و أبي سعید الخدري، و البراء بن 
عازب بن حصین، و حذیفة ابن الیمان، و خزیمة بن ثابت األنصاري ذو 

  د اهللا بن عباس،الشھادتین، و عبد اهللا الصالحي، و حبشي بن جنادة السلولي، و عب
و عبد اهللا بن جعفر و أبي رافع مولی رسول اهللا، و أبي جحیفة، و عبد اهللا بن أبي 

  .أوفی، و زید بن أرقم
و منھم سعید بن المسیب بن مجاھد، و سوید بن غفلة السلمي و الحارث األعور، 

عبد  القرني، و إبراھیم النخعي، و] بن عامر[و علقمة، و الربیع بن خثیم، و أویس 
   مالك بن[خیر، و 
األشتر، و عبید اهللا بن أبي رافع، و محمد بن أبي بکر، و القاسم ابن ]  الحارث

  .محمد بن أبي بکر
ذکروا أن ھؤالء من جلة الرافضة، واقتدى بھم علقمة بن قیس النخعي، و عبیدة 

 الھمداني، و] األعور[السلمي، و أبو البختري مولی طه، و الحارث بن عبد اهللا 
بن عدى الکندي، و زید، و ) حجیة(، و حجر ] الکوفي[عاصم بن ضمرة السلولي 

صعصعة ابنا صوحان، و عبد الرحمن بن أبي لیلی األنصاري، و زر بن حبیش، و 
  ربعي بن خراش العبسي،

و أبو حنان األشجعي، و سعید الھمداني، و علي بن ربیعة و عامر بن واثلة اللیثي، 
ألسود بن قیس و سوید بن الحارث الھمداني و سائب بن و أبو ظبیان، و أبو ا

عطاء السائب، و زاذان أبو عمر و میسرة، و خالد بن عرعرة، و أبو ھالل العکي و 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٥٣ 

                                                                                                                                  
و أبو عبد اهللا : و الحارث بن لقیط و ھبیرة بن یریم قیل]  السوائي[أبو جحیفة 

  الجدلي و زھیر بن األقمر و عبد
ر و عبد اهللا بن سلمة و عبد الرحمان بن یزید و خیر الخیواني و أبو لیلی الکبی

مالك بن الحارث النخعي، و أبو العیش و األصبغ بن نباته، و کلیب األودي بن 
  عال، و عمر بن نفخة، و قیس بن شفي، و عبد اهللا بن قیس التمیمي،

و سعید بن شفي، و حبة بن جوین العرني، و عتاب بن عبید األسدي، و أبو ناجیة 
اصم بن کلیب، و حیان بن الحارث و عبید اهللا، و سلیمان، و سعد بنو مرة و أبو ع

األسلمي، و إبراھیم بن یزید النخعي و سالم بن أبي الجعد، و ھالل بن یساف، و 
  خیثمة بن عبد الرحمن و عمارة بن عمیر،

  
العوفي و الحکم بن عتیبة، و الحارث ] بن جنادة[الحارث و عطیة بن سعد 

و السفر الھمداني، و سلمة بن کھیل، و سماك بن حرب، و زبید العکلي، و أب
األیامي، و أبو إسحاق الھمداني و أبو حصین عثمان بن عاصم األسدي، و عبید اهللا 

   بن یزید، و المقدام بن شریح الحارثي، و عامر بن شقیق األسدي
و  و عطاء بن السائب، و حصین بن عبد الرحمن السلمي، و منصور بن المعتمر،

إسماعیل السدي، و األعمش بن سلیمان مھران، و مخول بن راشد، و قیس بن 
، و أبان بن تغلب، و لیث بن أبي سلیم ] األسدي[مسلم، و عبد العزیز بن رفیع 

   أبو المقدام الحداد، و عمارة بن] ثابت بن ھرمز[الھمداني، و 
ة الثقفي، و یزید بن القعقاع الضبي و جامع بن شداد المحاربي، و عثمان بن المغیر

أبي زیاد الھاشمي، و فضیل بن عمرو الفقیمی، و األسود بن قیس، و حبیب بن أبي 
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ثابت، و عبد الرحمان بن عبد اهللا بن اإلصبھاني، و مھران البجلي، و داود بن أبي 

  عوف، و خالد بن علقمة، و عبد الملك بن عمیر، و عاصم بن کلیب،
ة بن أبي ظبیان، و العالء بن المسیب، و ضرار بن و المغیرة بن سعد، و أبو قرار

مرة الشیباني، و أبو سنان، و سنان بن حبیب، و إبراھیم ابن المھاجر، و أبو الھیثم 
  المرادي، و عیسی بن عبد الرحمن بن أبي لیلی، و أبو یعقوب،

 و عمران بن أبي مسلم، و إبراھیم بن عبد األعلی، و الولید بن عقبة و ثویر بن أبي
فاخته، و عمار الدھني، و عبد الملك بن أعین، و بکیر بن کثیر و سالم بن أبي 

   حفصة، و عمران بن ظبیان، و جابر الجعفي، و حکیم
بن جبیر و موسی بن قیس الحضرمي و علي و الحسن إبنا صالح بن حي، و عبد 
اهللا بن بکیر، و زید بن سعد بن أوس و یوسف بن مھاجر، و مسافر الجصاص و 

علی بن الحارث و حرب بن یعلی، و سعید بن خثیم، و سعید بن محمد الوراق، ی
   و یونس بن بکیر، و قیس بن الربیع و نوح بن

دراج، و الصباح ابن یحیی، و مندل و حبان ابنا علي، و أبو خالد األحمر و یزید بن 
 أحمر بن بشیر و علي بن غراب و علي بن عابس و أبو إسرائیل المالئي و یونس

   بن أبي إسحاق
و زید بن إسرائیل بن یونس و المطلب بن زیاد و أبو بکر السراج و الحجاج بن 
أرطاة و بسام الصیرفي، و مجالد بن سعید الھمداني، و األجلح الکندي و عبد 
الملك بن أبحر و عبد اهللا بن شبرمة الضبي و أبو حمزة الثمالي و أبو عاصم 

  الثقفي، و وظر بن خلیفة؛
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بن بشیر الھمداني و إسماعیل األزرق و حمید المالئي و بشیر بن المھاجر و عمر 

و دلھم بن صالح، و مسلم األعور، و شریك بن عبد اهللا و محمد بن الفضل و عبد 
  اهللا بن نمیر، و أسباط بن محمد القرشي و وکیع الجراح،

مالك بن و عبد اهللا بن داود، و الفضل بن دکین، و عبد اهللا بن منقذ العبسي و 
إسماعیل النھدي، و ابن االصفھاني و إسماعیل بن أبان الغنوي و نصر بن مزاحم 

  .العطار، و جماعة کثیرة لم نذکرھم
فھؤالء رواة الحدیث من أھل الکوفة، و رافضة عندھم، و حدیث العوام متعلق 

  .بھم
ي و قد نسبوا جماعة من أھل الکوفة إلی البدعة، من أجل عثمان، ال من أجل عل

   سفیان الثوري، و أبو بکر بن عیاش، و یعلی بن عبید، و یحیی: ع؛ منھم
  .ابن الیمان

ھیثم بن بشیر، و خالد بن عبد اهللا، و عباد ابن العوام و محمد : و من أھل واسط
بن یزید، و محمد بن الحسن، و جعفر بن أیاس، و األصبغ بن زید و عثمان بن 

مسلم، و أیوب بن أبي مسکین، و سفیان بن  عطاء، و أبو الحکم سیار، و یعلی بن
  .حسین

  .یحیی بن سعید القطان: و من أھل البصرة
  :و ممن یطعن علی علي ع من أھل الکوفة

مسروق إبن األجدع الھمداني، و عبد اهللا بن حبیب و ھو أبو عبد الرحمن 
 ] بن شراحیل[األسلمي، و األسود بن یزید، النخعي، و عامر بن شراحیل، و مرة 

الھمداني، و عبد اهللا بن عقبة، و عبد اهللا بن الحارث النخعي، و أبو وائل شقیق بن 
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سلمة األسدي، و عبد اهللا الجھني، و سوید بن أبي حازم، و علي بن عبد اهللا، و 

  .عبد اهللا بن یزید األنصاري، و یزید بن شریك التیمي
  :منھم) ع(طبقة أخرى یحملون علی علي : و منھم

اهللا بن عتبة، و القاسم بن عبد الرحمان، و طلحة بن مصرف الیامي، و عون بن عبد 
مغیرة بن المقسم الضبي، و حماد بن أبي سلیمان، و أبو حنیفة النعمان بن ثابت، و 

  ذر بن عبد اهللا الھمداني، و عمرو بن مرة
الجملي، و مالك بن مغول البجلي، و عمر بن ذر الھمداني، و عبد الملك بن 

، و المسعودي، و إسماعیل بن أبي خالد ] الغنوي[محمد بن سوقة میسرة، و 
البجلي، و شھاب بن خراش الشیباني، و العوام بن حوشب الشیباني، و القاسم بن 

، و ] الکوفي[معن بن عبد الرحمان، و أبو إسماعیل المعلم، و زائدة قدامة الثقفي 
، أبو معاویة الضریر، ] کوفيال[أبو األحوص بن سلیم، و عبد اهللا بن إدریس األودي 

المخزومي، و محمد بن عبید ]  القرشي[و حماد بن أسامة، و جعفر بن عون 
الطنافسي، و یحیی بن عبد الحمید الحماني، و أحمد بن عبد اهللا بن یونس 

األسدي، و مصعب بن ]  بن حیان[، و إسحاق بن منصور ] التمیمي الیربوعي[
  .حماد بن أسامة، و ] الکوفي[المقدام الخثعمي 

علي بن زید بن جدعان التمیمي : و ممن ینسب إلی الرفض من أھل البصرة
بن [و الجارود ]  الدئلي[، و أبو األسود الدئلي و أبو حرب بن أبي األسود ] القرشي[

  الھذلي، و] أبي سبرة
الھذلي، و عبد اهللا بن یحیی ابن ] بن أبي سبرة[ربعي بن عبد اهللا بن الجارود 

الثقفي، أبو یعقوب التوأم البصري، و حارثة بن قدامة السعدي، و عمار بن  سلمان
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أبي عمار مولی بني ھاشم، و جعفر بن سلیمان و نوح بن قیس البطاحي و یونس 

  ]. الکندي البصري[بن أرقم 
  ]: منھم[و ممن ینسب للحمل علی علي ع من أھل البصرة طبقة أخرى 

  .و کعب بن سور من ازد عمانأبو لبید الجھضمي، و عمیر الضبي، 
و مثل ھذه الطبقة من أھل مصر و الشام؛ مشرح بن ھاعان و علي بن رباح، و 

  جبرائیل بن ھاعان، و أبو راشد
  .مسلم الخوالني، و أبو یحیی الغساني

  :و ممن ینسب إلی اإلرجاء من أھل مکة منھم
  .العزیز طلق بن حبیب، و عبد العزیز بن أبي رواد، و عبد المجید بن عبد

ذر بن عبد اهللا الھمداني و مسعر بن کدام الھاللي، و عمر بن : و من مرجئة الکوفة
ذر الھمداني، و حماد بن أبي سلیمان األشعري، و مالك بن مغول البجلي، و عمرو 
بن مرة الجملي، و أبو حنیفة الفقیه، و زھیر بن معاویة الجعفي، و محمد بن خازم 

و یحیی الحماني، و یحیی بن أبي یحیی الحماني، و حماد أبو معاویة الضریر، و أب
الطحان، و ]  الواسطي[بن أبي حنیفة، و أبو یوسف القاضي، و خالد بن عبد اهللا 

  .محمد بن الحسن صاحب أبي خنیفة
جابر بن زید أبو الشعثاء و أبو لبید الجھضمي؛ و : و ممن یقول منھم بقول الخوارج

  مسلم بن یسار: ألشعث منھمممن خرج من البصرة مع ابن ا
البصري؛ و ممن خرج من ] أبو سعید[و أبو الجوزاء، و الحسن بن أبي الحسن 

  ]: منھم[أھل الکوفة 
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أبو البحر الطائي، و أبو عبیدة بن عبد اهللا بن مسعود، و عبد اهللا بن شداد بن الھاد 

ید بن اللیثي، و عبد الرحمان بن أبي لیلی، و محمد بن سعید بن مالك، و سع
  .جبیر، و عامر الشعبي، و إبراھیم النخعي

  :و ممن خرج مع المختار منھم
شبث بن ربعي الریاحي، و ھبیرة بن یریم، و أبو إسحاق الھمداني، و یزید بن 
الحارث، و عبد الرحمن بن سعید بن قیس الھمداني، و عبد الرحمن بن مخنف 

بیدة بن حذیفة ابن الیمان بن سلیم الغامدي، و حسان بن فائد العبسي، و أبو ع
العبسي، و قیس بن سعید، و محمد بن قرظة بن کعب األنصاري، و أبو عبد اهللا 

  و أبو صادق،]  األشعري[الجدلي، و موسی بن أبي موسی 
  .و عتیبة و أسماء بن خارجة

فھؤالء جملة فقھائنا و فقھائھم، و ال نعلم أحدا من سلم من عنتھم، إما کانوا مع 
یأخذون منھم و یدخلون معھم فیما کانوا فیه و إما مبتدع ضال قدري أو بني أمیة 

  .رافضي، أو مرجي، أو ثاري
فلیت شعري، بمن نقتدى؟ یا معشر أصحاب الحدیث، فإنکم تقتدون في حالة و 

أ لیس زعمتم أن رسول اهللا ص قدم أبا بکر ! تطعنون في حالة فبأي أمریکم نأخذ؟
کیف یجوز للنبي !! ان یجب أن یعقلوا ھذا الموضعفي الصالة و صلی خلفه، قد ک

یا أیھا الذین آمنوا ال : ص أن یصلي خلف رجل من األمة؟ و اهللا جل ذکره یقول
  . تقدموا بین یدي اهللا و رسوله

أم کیف یجوز لرجل من األمة أن یتقدم بین یدي رسوله ص أ ما تعلمون أنکم قد 
ه األمة، و أن من تقدم بین یدي اهللا و نسبتم النبي ص إلی أنه قد أتی ما نھی عن

أم کیف تثبت روایتکم مع اختالفکم، و ھذا قولکم، ثم ! رسوله فقد عصی اهللا؟



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٥٩ 

                                                                                                                                  
اقتدیتم بقوم ذکرتم أن العقد وقع بھم، فکیف اقتدیتم بھم في عقد البیعة ألبي بکر، 

  ثم لم تقتدوا بھم في حل عقد
  .أمره حتی حاصروه ثم قتلوهعثمان، و ھم أولئك بأعیانھم، ثم لم یرضوا بحل 

و قد رویتم أن الذي مد ید أبي بکر للبیعة کان عمر بن الخطاب، و ھو الذي کان 
کانت بیعة أبي بکر فلتة وقی اهللا شرھا ثم أمر بقتل من عاد لمثل فعله فھذا : یقول

ء  الذي بایعه ھو الذي طعن في بیعته، فمرة تبنون و مرة تھدمون، فعلی أي شی
   أ لستم! ن ھذه الروایات و التخلیطات؟تعتمدون م

أفقھھم في : أن رسول اهللا ص سئل عنه من یؤم القوم إذا اجتمعوا؟ فقال  تروون
أفقھھم في : فإن کانوا في القراءة سواء، فقال: دین اهللا، أقرؤھم لکتاب اهللا، فقیل

  ..أقدمھم ھجرة: فإن کانوا في الفقه سواء، قال: دین اهللا، قیل
م أن أبا بکر لم یکن یقرأ القرآن و لم یعرف ما فیه، و من لم یقرأ القرآن و قد أقررت

   کیف یکون فقیھا، و کیف یفرق بین المحکم و المتشابه، من
في الکاللة ما قد عرفتموه، فمن أحق : ال یتلو التنزیل، و ال یعرف التأویل، و یقول

و لم یقرأ التنزیل؟ أم من بالصالة و القیام بأمر األمة؟ ھذا الذي لم یعرف التأویل 
  .عرف المحکم و المتشابه، و الناسخ و المنسوخ، و ھو أعلم القوم و أفقھھم

  أ لیس روى علمائکم ما ذکرناه؟
  :روى أبو أیوب سلیمان بن داود المنقري قال ۵۷

حدثني علي بن ھاشم بن البرید، عن محمد بن عبید اهللا بن أبي رافع، عن أبیه، 
  :عن جده قال
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أ ما ترضی أنك خیر أمتي في الدنیا و اآلخرة، و أن ): ع(لعلي ) ص(لنبي قال ا

امرأتك خیر نساء أمتي في الدنیا و اآلخرة، و أنك أخي و وارثي و وزیري انصرف 
  .فإنه ال یصلح ما ھناك إال أنا و أنت

  :و روى سلیمان الشاذکوني قال ۵۸
   بن أبيحدثنا علي بن ھاشم بن البرید عن محمد بن عبید اهللا 

إنه ستکون : أتیت أبا ذر أودعه، فقال: رافع عن أبیه، عن علي بن أبي رافع، قال
فتنة، و ال أراکم إال أنکم ستدرکونھا، علیکم بالشیخ علي بن أبي طالب ع فإني 

  :یقول له) ص(سمعت رسول اهللا 
 أنت أول من آمن بي و أول من یصافحني یوم القیامة و أنت الصدیق األکبر، و أنت

الفاروق تفرق بین الحق و الباطل، أنت یعسوب المؤمنین، و أنت أخي و وزیري و 
  .خلیفتي في أھلي، و خیر من أخلف بعدي، تقضي دیني، و تنجز موعدي

و ادعیتم أن رسول اهللا ص أخر الفاضل، و قدم المتأخر للصالة بأسانیدکم و 
الھم، و عنه أخذتم رجالکم الذین شرحنا أخبارھم و بینا آثارھم، و وصفنا أفع

  .دینکم و اعتمدتم علی روایاتھم، و في القوم زعمتم کذابون مدلسون
۵۹-  

سمعت شعبة : حدثنا معاذ بن األغضف قال: و روى أبو أیوب الشاذکوني أیضا، قال
قد أخذت من أربعمائة شیخ، ثالثمائة و ثمانیة و تسعون مدلسون إال رجلین :  یقول

  .بن مرة ال یدلسان، أبو عون و عمرو
۶۰-  

سئل سفیان :: حدثنا بعض أصحاب سفیان الثوري قال: و روى الشاذکوني قال
: ضعیف و سئل عن سماك بن حرب، فقال: الثوري، عن إبراھیم بن المھاجر، فقال
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لو سئلتموني عن عامة : ضعیف، ثم قال سفیان: ضعیف، و سئل عن طارق، فقال

  الذین أخذت منھم، ما زکیت کذا و کذا
  .منھم
فھذا شعبة یقول ما ذکرناه، و ھذا سفیان یقول ما ذکرناه، و قد جرحا جمیع  -۶۱

من أخذتم منه و عامة العلم متعلق بھم، فکیف یعتمد علی ھذه الروایات، و علی 
ھؤالء الرجال، و شعبة یقول ھذا القول فیھم، و سفیان یقول ما ذکرناه، أو لیس ھم 

  .ا ذلك عن أئمتکمالذین اعتمدتموھم في زمانھم، و نقلو
   و ھم الذین حملوا أبا ذر الذي

ما أقلت الغبراء و ال أظلت الخضراء علی ذي لھجة أصدق من :  قال فیه النبي ص
  .أبي ذر

  .یحشر أبو ذر أمة واحدة): ص(و قال فیه النبي  ۶۲
و . و دقوا ضلع ابن مسعود. و ھم سیروه علی قتب إلی الشام و نفوه إلی الربذة

، و جعلوا )ص(و آووا طرید النبي . فضربوا عمارا حتی فتقوا بطنه. نقتلوا عثما
لمروان خمس أفریقیة، و أخذوا مائة ألف درھم من بیت مال المسلمین، و أحرقوا 

   القرآن فکیف قبلتم ھذه الروایات
عن ھؤالء القوم الذین طعنتم علیھم في حالة و قبلتم عنھم في حالة أخرى؟ مع 

  .کلهإختالفھم في الدین 
  و ھذا أبي بن کعب الذي له الدین و السابقة، و معه القرآن یقول في األمة

  :ما ذکره إسحاق بن إبراھیم قال
عن  -أخبرني سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن عبید -۶۳

فإذا أنا برجل قد تسجی ) ص(دخلت مسجد رسول اهللا :: الحسن العوفي، قال



  
  
  
  
  
  

  ٢٦٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
] أ[یا أصحاب محمد : ء فجبھوني، فقلت سألتھم عن شیبثوبه، و حوله جماعة، ف

فکشف الرجل المسجی الثوب عن وجھه، فإذا شیخ أبیض : قال! تضنون بالعلم؟
  :الرأس و اللحیة، فقال

عن أي ھذه األمة تسأل فو اهللا ما زالت ھذه األمة مکبوبة علی وجھھا منذ قبض 
و : عة ألقومن مقاما أقتل فیه، قال، و ایم اهللا لئن بقیت إلی یوم الجم)ص(رسول اهللا 

سمعته یقول مثل ذلك، أال ھلك أھل العقدة، أال أبعدھم اهللا، و اهللا ما آسی علیھم، 
، قال فلما کان یوم األربعاء )ص(إنما آسی علی الذین یھلکون من أمة محمد 

مات سید المسلمین أبي بن کعب : ما لکم؟ قالوا: رأیت الناس یموجون، فقلت
  .ستر اهللا علی ھذا المسلم حیث لم یقم ذلك المقام: تفقل: قال

في األمة أنھا مکبوبة علی وجھھا منذ قبض اهللا نبیه : یقول. فھذا أبي بن کعب
  ).ص(

فکیف تصح ھذه األخبار؟ و مع أصحاب رسول اهللا ھذا االختالف، و ھذا أبو بکر 
  .طلب األمر) ص(ینھی عن ھذه الوالیات، و یظھر الزھد، فلما توفي رسول اهللا 

  :رواه الواقدي، قال
و حدثني عبد الحمید بن جعفر، : حدثنا ربیعة بن جھور، یزید بن رومان، قال -۶۴

أنه لما کان في غزوة ذات   و کل حدثني بطائفة، و بعض ادعي له من بعض
عمرو بن العاص، خرج معه أبو بکر، ثم بعث ) ص(السالسل، و أمر رسول اهللا 

رافع بن أبي رافع الطائي، کنت ممن نفر : اح مددا لعمر، و قالبأبي عبیدة بن الجر
مع أبي عبیدة، و کنت رجال أغیر في الجاھلیة علی أموال الناس، و کنت أجمع 
الماء في بیض النعام و أجعلھا في أماکن أعرفھا، فإذا مررت بھا و قد ظمأت 

ألختارن لنفسي و اهللا : استخرجتھا فشربت منھا، فلما نفرت في ذلك البعث، قلت
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صاحبا ینفعني اهللا به، فاخترت أبا بکر الصدیق، و صحبته، و کانت له عباءة فدکیة 

یا أبا بکر رحمك اهللا، علمني : فإذا رکب حملھا و إذا نزل بسطھا، فلما قفلنا قلت
قد کنت فاعال و لو لم تسئلني، ال تشرك باهللا شیئا، و أقم : شیئا ینفعني اهللا به، قال

آت الزکاة، و صم شھر رمضان، و حج البیت و اعتمر، و ال تتأمرن علی الصالة و 
  اثنین من المسلمین؛

أما ما أمرتني من الصالة و الزکاة و الصیام و حج البیت فإني فاعله، و أما : فقلت له
اإلمارة فإني رأیت الناس ال یصیبون ھذا الشرف و ھذا الغنی، و ھذه المنزلة عند 

فلما توفي : إنك استنصحتني فجھدت لك نفسي، قال: ھا، قالإال ب) ص(رسول اهللا 
یا أبا بکر أ لم تنھني أن : بکر جئته فقلت] أبو[و استخلف أبا ) ص(رسول اهللا 

  أتأمر علی اثنین من المسلمین؟
اختلف الناس و خفت علیھم : فما لك تأمرت علی أمة محمد، قال: بلی قلت: قال

  .لكالھلك، و دعوني فلم أجد بدا من ذ
فھذا أبو بکر ینھی عن طلب اإلمارة حیث لم یطمع فیھا، فلما لوح له بھا وثب 

  .علیھا
ثم یجب علی األمة النظر في ھذه األمور حتی یقف علی ما کان من جماعة 

و یعرف میلھم إلی طلب الدنیا، و ذکر بعضھم بعضا، و ) ص(صحبت رسول اهللا 
علي ع إحدى المنکرات، و أن من دفع ما ارتکبوا بعد وفاة نبیھم فیجعلون فعلھم ب

علیا عن حقه، إنما کانوا قوما ھتف القرآن بھتکھم، و قوما ما تمکن اإلسالم من 
قلوبھم، و قوما أحبوا اإلمرة، و اشتھوا الوالیة، و لو ال أن اهللا أوجب معاداة أعدائه، 

  :کما أوجب مواالة أولیائه، و حرم علی المسلمین ترکھما فقال في کتابه
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ال تجد قوما یؤمنون باهللا و الیوم اآلخر یوادون من حاد اهللا و رسوله و لو کانوا 

  . آباءھم أو أبناءھم أو إخوانھم أو عشیرتھم
. و لو کانوا یؤمنون باهللا و النبي و ما أنزل إلیه ما اتخذوھم أولیاء: و قال أیضا

عذرنا في ذلك لسکتنا عن مبغضیه، و سترنا علیھم، و لم نظھر عوراتھم، غیر أن 
قد وضح، و بعد فلو کان محل من صحب الرسول محل من ال یعادى إذا عصی 
اهللا و رسوله، و ال یذکر بالقبیح لسکتنا أیضا، و لکن اقتدینا بھم في ذکر بعضھم 

  ).ص(لبعض یدل علی أنھم خرجوا عن أمر الرسول 
حزب علي ع لم ھذا علي ع، و عمار، و أبو الھیثم بن التیھان و جمیع من کان في 

یروا أن یتغافلوا عن طلحة و الزبیر و عائشة، حتی فعلوا بھم ما یفعل بالشراة في 
ھذا، و ھذا طلحة و الزبیر و عائشة و من کان في حزبھم، لم یتغافلوا عن علي ع 

  .حتی قصدوا له کما یقصد المعللون
ھا القاصي جاره ب]  یرى[و ھذا معاویة و عمرو بن العاص لم یریا علیا بالعین التي 

و صدیقه، و لم یمسکا عن ضرب وجھه بالسیف، و قتل أصحابه، و قد کانوا قبل 
   ذلك ارتقوا إلی لعنه و لعن عبد اهللا بن

  .عباس
  .و ھذا سعد و ابن عمر و أصحابه لم یروا أن یقلدوا علیا أمرھم حتی قعدوا عنه

نا و الریبة؛ و ھذا عمار و و ھذا عثمان قد نفی أبا ذر إلی الربذة کما یفعل بأھل الخ
ابن مسعود یلعنان عثمان، ثم فعل بھما عثمان ما قد تناھی الخبر عنھما، فما أنکر 

، و داس بطن عمار و دق ضلع ابن مسعود، و ما )ص(أحد من أصحاب محمد 
  .أنکروا علی عمار و ال علی ابن مسعود ما قااله في عثمان



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٦٥ 

                                                                                                                                  
نھم في الجنة، و أنھم أفضل أصحاب و ھذا عمر بن الخطاب شھد ألھل الشورى أ

ثم أمر بضرب أعناقھم إن لم یبرموا أمرھم و ذلك لغیر جرم؛ و ھذه ) ص(محمد 
لم یبل و قد ) ص(ھذا قمیص رسول اهللا : عائشة تخرج قمیص رسول اهللا و تقول

، فال فعلھا !!أبلی عثمان سنته، ثم ھي أول من سمته نعثال، ثم خرجت تطلب بدمه
  !.و ال عن فعلھا االخیر قعدوا األول أنکروا

، جمیعا حصروا عثمان و منعوه الماء حتی قتل، فما یخلو )ص(ثم أصحاب محمد 
أحد من أصحاب محمد من أمرین إما أن یکون قاتال أو خاذال و ھو رجل من 

له شرف و صحبة، و ھو من أقربھم قرابة، قد انعقدت بیعته ) ص(أصحاب محمد 
علی رعیته؛ و ھذا المغیرة بن شعبة له صحبة أدعي علیه في أعناقھم و لإلمام حق 

ال یجوز ) ص(أنه زنی، فما أنکر عمر علیه ذلك، و ال قال إن أصحاب محمد 
علیھم ذلك، و لکنه سمع من الشھود ثم إحتال في أمره حتی دفع عنه الحد؛ و عمر 

رسوله و عدو یا عدو اهللا و عدو : قد إتھم أبا ھریرة الدوسي، و له صحبة، و قال له
المسلمین، أخنت مال اهللا، و استرجع منه إثني عشر ألف درھم؛ و قد قال ألبي 

حیث اتھمه بالکذب في حدیث االستیذان، لتأتیني بمن سمع ھذا : موسی األشعري
الحدیث معك أو ألفعلن، حتی مضی أبو موسی مذعورا یطلب من سمع معه 

  ).ص(الحدیث من رسول اهللا 
أقتلوا سعدا، قتل اهللا سعدا، و ھو سید : ر علی أبي بکر، بقولهو ھذا عمر قد أنک

  األنصار؛
  .و شتم علیا ع و الزبیر) ع(و عمر الذي ھم بإحراق بیت فاطمة 
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و ھذا أبو بکر، قد أنکر علی عبد الرحمان بن عوف، حین أراد أن یولي عمر، 

د أن جعلت لکم بعدي و استخلف علیکم خیرکم، و کلکم ورم أنفه یری: فقال
  ].۲[یکون االمر له، فستتخذون ستور الحریر وسط الدیباج 

______________________________  
، ط مصر، تحقیق محمد ۴۲۹، ص ۳أنظر تاریخ االمم و الملوك للطبري، ج ] ۲[

ء من  أجل، إني ال آسی علی شي: قال أبو بکر رضی اهللا عنه: أبو الفضل ابراھیم
، وددت أني ترکتھن، و ثالث ترکتھن وددت أني الدنیا إال علی ثالث فعلتھن

  ):صلی اهللا علیه و آله و سلم(فعلتھن، و ثالث وددت أني سألت رسول اهللا 
ء  فأما الثالث التي وددت أني ترکتھن؛ فوددت أني لم أکشف بیت فاطمة عن شي

و إن کانوا غلقوه علی الحرب، و وددت أني لم أکن حرقت الفجاءة السلمي، و 
و وددت أني یوم سقیفة بني ساعدة کنت . قتلته سریحا أو خلیته نجیحا أني کنت

فکان أحدھما  - یرید عمرو أبا عبیدة): قال الطبري(قذفت األمر في أحد الرجلین 
  .أمیرا و کنت وزیرا

و أما اللتي ترکتھن فوددت أني یوم أتیت باالشعث بن قیس أسیرا کنت ضربت 
را إال أعان علیه، و وددت أني سیرت خالد بن عنقه، فإنه تخیل إلي أنه ال یرى ش

الولید إلی أھل الردة، کنت أقمت بذي القصة، فإن ظفر المسلمون ظفروا، و إن 
و وددت أني کنت إذ وجھت خالد بن الولید إلی . ھزموا کنت بصدد لقاء أو مددا

الشام کنت وجھت عمر بن الخطاب إلی العراق، فکنت قد بسطت یدي کلتیھما 
صلی اهللا علیه و آله (ل اهللا و مد یدیه و وددت أني کنت سألت رسول اهللا في سبی
ھل لألنصار في : لمن ھذا االمر؟ فال ینازعه أحد، و وددت أ کنت سألته) و سلم
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  ھذا االمر نصیب؟

  
  !!.عن میراث إبنة األخ و العمة، فإن في نفسي منھما شیأ: و وددت أني کنت سألته

کانت بیعة أبي بکر فلتة، و أنکر علیه تغافله : ي بکر فقالو ھذا عمر قد أنکر علی أب
عن خالد بن الولید، و قد قذف بالزنا، و أنه قتل رجال مسلما رغبة في امرأته 
لجمالھا، فلم یحفل أبو بکر لذلك من قوله ثم کان من أمر أبي بکر في أمر 

  الصحابة و قتله إیاه ما کان، و ما کان من أمر مجاعة
  .و خالد

  :وى الواقدي، قالو ر
حدثني خالد بن القاسم، عن عبد العزیز بن سعید بن سعد، أن خالد بن الولید  -۶۴

  :زوجني ابنتك، قال: لما حبس مجاعة في الحدید، قال له
مھال، فإني قاطع ظھري مع ظھرك عند صاحبك إن القالة علیك کثیرة، ما أقول ھذا 

ب إلیه أبو بکر مع سلمة بن سالمة رغبة عنك، قال زوجني أیھا الرجل فزوجه، فکت
بن قیس لعمري یا خالد ابن أم خالد إنك فارغ تنکح النساء و تعرس بھن، و 

قرأ ذلك خالد، ] فلما[تضاع لذلك دماء المسلمین عددھم ألف و مائتان لم تخف، 
  ...ھذا فعل عمر : قال

  :قال: و روى الواقدي
یه، عن سفیان عن أبي العرجاء حدثنا عبد اهللا بن الحرث بن الفضل، عن أب -۶۵

  :کتب أبو بکر إلی طریفة بن حاجزة و ھو عامله:: السلمي في حدیث طویل قال
أما بعد، فإنه بلغني، أن الفجاءة ارتد عن اإلسالم فسر بمن معك من المسلمین 

  .حتی تقتله أو تأسره، فتأتیني به في وثاق و السالم
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یا طریفة ما کفرت و إني لمسلم، و ما أنت : فسار إلیه بمن معه، فلما التقیا، قال له

   إن کنت: بأولی بأبي بکر مني، و أنا أمیره، فقال له طریفة
صادقا فألق السالح، ثم انطلق إلی أبي بکر، فأخبره بخبرك، فوضع السالح فأوثقه 
طریفة بجامعة، و بعث به إلی أبي بکر، فلما قدم به أرسله إلی بني جشم فحرقه 

  .أنا مسلم؛: یقولبالنار، و ھو 
و ھو !! فأي أمر أعجب من ھذا األمر أن یکون رجل یذکر أنه مسلم یحرق النار،

  .أنا مسلم، و ھل اإلسالم إال اإلقرار باللسان؟: یقول
من السباب حتی نفی کل واحد منھما : ثم کان بین ابن مسعود و بین أبي بن کعب

   ثم. صاحبه من أبیه
ما کنت أرى أن أعیش حتی یقول :  اقب عثمانقول عبد الرحمن بن عوف في من

  یا منافق، فلیت شعري متی نافقت؟: عثمان]  لي[
  .أ في تولیتي إیاه، أم رضاي بمن لم یکن رضي؟

  :ثم قول حذیفة في عثمان
کذبت، أنا خیر منك و منھما، عبدت اهللا قبلھما و : ثم قول علي بن أبي طالب ع

  .عبدته بعدھما
یعلم الناظر في کتابنا، أن القوم غیروا و بدلوا، کما غیر سائر فھذه أفعال شرحناھا ل

األمم بعد أنبیائھا؟ و ال ینبغي أن یستتبع ذلك إذا ذکروا بما أتوه، و إرتکبوه، فالقوم 
إن کانوا قد أحسنوا في وقت من األوقات فقد أساؤا في وقت آخر بعد ذلك، 

ینکر القول فیھم، ألن اهللا عز و فإحسانھم أوال ال ینفعھم مع إساءتھم آخرا، و ال 
و مدحھم في حال طاعتھم، فقد ذمھم ) ص(جل، إن کان فضل أصحاب محمد 

في حال معصیتھم، ھذا موسی علیه السالم قد مدح قومه في حالة و اختار منھم 
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سبعین رجال کانت سریرتھم عند اهللا خالف ظاھرھم عند موسی ع، و نحن 

  .نشرحه في ھذا الباب إن شاء اهللا
) ص(بأن أصحاب محمد : من ذا الذي یجسر أن ینکر ذلك، أو یجتري علی القول

لئن أشرکت لیحبطن : یمنع من عداوتھم في حال إسائتھم، بعد قول اهللا تعالی لنبیه
قل إني أخاف إن عصیت : ، و بعد قوله جل ذکره عملك و لتکونن من الخاسرین

داود إنا جعلناك خلیفة في األرض  یا]:  تعالی[، و بعد قوله *ربي عذاب یوم عظیم
   فاحکم بین الناس بالحق و ال تتبع الھوى فیضلك عن

معصوم، و األمة غیر ) ص(إال من ال فھم له، و ال تمن عنده، و محمد .  سبیل اهللا
) ص(معصومة، فخاطبه اهللا تعالی بھذا الخطاب تأدیبا له و تحذیرا ألمته؟؛ و محمد 

  ، فمن ھاھنا،مأمون، و األمة غیر مأمونة
  .ال ترجعن بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض): ص(قال النبي 
  .الشرك أخفی من دبیب النمل:  و قال لھم

لھم لترکبن سنن الذین من قبلکم حذو النعل بالنعل، و القذة ): ص(و قال  ۶۶
یا رسول اهللا : بالقذة، حتی لو أن رجال منھم دخل جحر ضب لدخلتموه فقیل

  .فمن أرى: صارى، قالالیھود و الن
فدل ھذا القول منه لترتدن کما ارتدت الیھود و النصارى، حین فقدوا موسی و 

  )علیھما السالم(عیسی 
  .إن من أصحابي من ال یراني بعد خروجي من الدنیا): ص(و قال 

: یا ربي أصحابي، فیقال: یؤخذ بناس من أصحابي ذات الشمال، فأقول:  ، و قال ع
  .بعدا و سحقا: ، فأقول!!ما أحدثوا بعدك یا محمد ال تدري

  .إن اإلسالم بدأ غریبا و سیعود کما بدأ: ، و قال
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  .فھل یعود اإلسالم غریبا إال بخروج أھله منه، و ترکھم التمسك به؟ -

ء أعجب من إرتدادھم، و  و نذکر فعل أصحاب موسی ع، و ارتدادھم، و أي شي
د عن موضعھم و ال طالت غیبته عبادتھم العجل و ھو حي لم یمت، و لم یبع

عنھم، و أخوه و وزیره و شریکه في النبوة، و من یقوم مقامه، مقیم معھم، فاختار 
منھم سبعین رجال، کانوا خیار أصحابه عنده، فنزل بھم العذاب، لنفاق کانوا انطووا 
علیه، و لو أن اهللا خبر بقصتھم ما قبلتموه، و ال إستشنعتم ذکرھم بذلك، و ال 

ھذا مع قرب عھدھم ) ص(رتم ردتھم کما أنکرتم ردة عامة أصحاب محمد أنک
الذین آمنوا ) ص(بموسی، و مقام نظیره ع بین أظھرھم، فکیف أصحاب محمد 

رجوعھم إلی الدنیا، لو ال أنکم لم تدخلوا قلوبکم من العصبیة ألصحاب محمد 
ي ع، ما کنتم ألنکرتم الخبر، و دفعتموه عصبیة کل ذلك میال منکم علی عل) ص(

بالدین یسعھم السکوت عنھم کقولکم في أصحاب عثمان و تظلیلکم إیاھم، 
فادعیتم لما جرى األمر في حال علي ع إن ذلك کله جرى علی الصواب، فسبحان 

منافق یسره کفره، أو ضعیف ) ص(من قررکم بألسنتکم، ان عامة أصحاب محمد 
السیف لیحتج علیکم و  لم یتمکن اإلسالم من قلبه، أو من أسلم من تحت

  !.اختلفوا) ص(تفضحون، و مع ذلك إن أصحاب محمد 
  ]: اختالف الناس في الحدیث[

و ھو ما رواه محمد بن عبد اهللا بن مھران، عن حماد بن عیسی، عن ابن أذینه،  ۶۷
لعلي بن أبي طالب : قلت:: عن سلیم بن قیس الھاللي، قال: عن أبان بن أبي عیاش

  :ع
نین، إني سمعت من سلمان، و المقداد بن األسود و أبي ذر، من یا أمیر المؤم

تفسیر القرآن، و من الروایة، عن نبي اهللا شیئا، ثم سمعت منك تصدیق ما سمعت 
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منھم، و کان في أیدي الناس أشیاء من تفسیر القرآن و من األحادیث أنتم 

ل اهللا تعمدا، تخالفونھا، و تزعمون أن ذلك باطل، أ فترى الناس یکذبون علی رسو
  .و یفسرون القرآن برأیھم؟

  :قد سألت فاستمع الجواب: فقال علي ع
إن في أیدي الناس، حقا و باطال، و صدقا و کذبا، و ناسخا و منسوخا، و عاما و 

في ) ص(خاصا، و محکما و متشابھا، و حفظا و وھما، و قد کذب علی رسول اهللا 
  :عھده، حتی قام خطیبا فقال

  .رت الکذابة، فمن کذب علي متعمدا، فلیتبوأ مقعده من النارأیھا الناس کث
رجل : ثم کذب علیه من بعده، و إنما أتی باألحادیث أربعة رجال لیس لھم خامس

منافق یظھر اإلیمان، متصنع باإلسالم، ال یتأثم و ال یتحرج أن یکذب علی رسول 
لوا حدیثا عنه، و لم متعمدا، و لو علم المسلمون أنه منافق کاذب لم ینق) ص(اهللا 

رآه و سمع منه، و قد أخبره ) ص(ھذا صاحب رسول اهللا : یصدقوه، و لکنھم قالوا
اهللا جل ذکره عن المنافقین، بما أخبر، ثم بقوا بعده، و تقربوا إلی الملوك و الدعاة 
إلی النار بالزور و الکذب و البھتان، فقلدوھم األعمال و حملوھم علی رقاب 

   لوا معھمالمسلمین، و أک
  .الدنیا، و الناس مع الملوك و الدنیا، إال من عصم اهللا فھذا أحد األربعة

شیئا فلم یحفظه علی، وجھه، فوھم فیه و لم ) ص(و رجل سمع من رسول اهللا 
أنا سمعته من رسول اهللا : یتعمد کذبا، فھو في یده یعمل فیه، و یرویه، و یقول

  .لوه، و لو علم ھو أنه وھم لرفضهو لو علم المسلمون أنه وھم لم یقب) ص(
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شیئا یأمر به ثم نھی عنه، و ھو ال یعلم، أو ) ص(و رجل ثالث سمع من رسول اهللا 

ء ثم أمر به و ھو ال یعلم، فحفظ المنسوخ و لم یحفظ الناسخ،  سمعه نھی عن شي
  .و لو علم الناس أنه منسوخ لم یقبلوه

علی رسوله، مبغض للکذب،  لم یکذب علی اهللا جل ذکره، و ال: و رجل رابع
لم یوھم بل حفظ ما سمع ) ص(خوفا من اهللا تبارك و تعالی، و تعظیما لرسوله 

   علی جھته، فجاء به کما سمع لم یزد فیه
ناسخ و ) ص(و لم ینقص منه و حفظ الناسخ و المنسوخ، و إن أمر رسول اهللا 
) ص(سول اهللا منسوخ مثل القرآن، و خاص و عام و محکم و متشابه، یکون من ر

کالم عام و کالم خاص، فیسمع من لم یعلم ما عنی به ص : الکالم علی وجھین
مثل القرآن یسمعه من لم یعلم ما عنی به تبارك و تعالی، و لیس کل أصحاب 

ء األعرابي و الطارئ فیسأل رسول  کان یسأله و کانوا یحبون أن یجي) ص(محمد 
کل یوم ) ص(أدخل علی رسول اهللا حتی یسمعوا منه؛ و کنت رجال ) ص(اهللا 

  دخلة و کل لیلة دخلة، یجیبني فیھا عما أسأله، أدور معه حیثما دار، و کان قد
أنه لم یفعل ذلك غیري، و ربما کان ذلك في بیتي ) ص(علم أصحاب رسول اهللا 

و رسول اهللا ص في منزلي لم تقم عني فاطمة، و ال أحد من بني، فإذا سألته 
آیة من القرآن إال ) ص(کت عنه ابتدأني، فما نزلت علی رسول اهللا أجابني، و إذا س

أقرأنیھا و أمالھا علي، و کتبتھا بخطي، و دعا اهللا تبارك و تعالی لي أن یفھمني و 
یحفظني فما نسیت آیة من کتاب اهللا مما علمني تأویلھا، فحفظتھا و أمالھا علي 

ال حرام، أمر أو نھي طاعة أو فکتبتھا بیدي، و ال یرد علی رسول اهللا حالل و 
معصیة إال علمنیه و حفظنیه، و لم أنس منه حرفا واحدا منذ وضع یده علی 
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صدري، و دعا اهللا لي أن یمأل قلبي علما و فھما و فقھا و حکما و نورا یعلمني، 

  :فال أجھل، و حفظني فال أنسی، فقلت ذات یوم
  شیئا مما علمتني،یا رسول اهللا إنك منذ دعوت لي بما دعوت لم أنس 

ال لست أخاف : مما لم تمله علي، و لم تأمرني بکتابه، أ تخاف علي النسیان؟ قال
  ..أنه قد استجاب لي فیك: علیك النسیان و ال الجھل، فقد أخبرني اهللا عز و جل

   و قد شرحنا من أمور القوم ما فیه لطالب الحق منفعة، و قد یجب
األمور التي جرت، و ال یھتم و ال یثق و ال  فھم و عقل، أن یتأمل]  له[علی من 

یرکن إلی أفعالھم، و ال یمیل إلیھم، مع دفعھم الحق، و إنکارھم موضع الحجة التي 
و یعتمد علی من ) ص(دل علیھا اهللا جل و عز، بل الحق أن یأخذ بقول رسول اهللا 

قوم نوح، و من رکبھا نجا کما نجا : دل علیه من الذین جعلھم سفینة النجاة، و قال
  .من تخلف عنھا غرق کما غرق قوم نوح

فنحن نرجو الفوز بتمسکنا بھم، و إطراح من لم یؤمن بالتمسك بھم و حسبنا اهللا 
   و نعم الوکیل

   الباب الثاني باب الفضل و العلم لمن ادعوھما له) ۲(
  ادعوا العلم و الفضل لرجل لم یدعھما لنفسه، -۶۸: 

فإن استقمت ! إن لي شیطانا یعتریني:  ص، فقالفإنه قام علی منبر رسول اهللا
  .فأعینوني، و إن زغت فقوموني، و إن غضبت فجنبوني

  ؛!فزعم أنه یزیغ، و یحتاج أن یقوم
  .ولیتکم و لست بخیرکم:  و قال أیضا علی منبر رسول اهللا ص
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و قد قال فیه عمر بن الخطاب، و ھو ولیه و صاحبه و أخوه، و ممن عقد له البیعة 

: ن أتاه عبد الرحمان بن أبي بکر، یسأله في أمر الحطیئة الشاعر، البنه عبد اهللاحی
  عبد الرحمان بن أبي بکر لدویبة سوء، و لھو خیر

  .من أبیه
  ::رواه الھیثم بن عدي، عن عبد اهللا بن عیاش الھمداني عن سعید بن جبیر، قال-۶۹

کانا شمسي ھذه : القومذکر أبو بکر و عمر عند عبد اهللا بن عمر، فقال رجل من 
أ لیس قد ائتلفا؟ فقال : فقال الرجل! و ما یدریك؟: األمة و بدریھا، فقال ابن عمر

بل اختلفا لو کنتم تعلمون فأشھد أني کنت عند أبي یوما، و قد أمرني ]: ابن عمر[
   أن أھیئ أحالسا، و أصلح

سوء، و لھو خیر من دویبة ]:  أبي[منھا، إذ استأذن عبد الرحمان بن أبي بکر، فقال 
و من : فقال! عبد الرحمن خیر من أبیه؟: ذلك، فقلت یا أبه]  منه[فأوحشنی !. أبیه

  .لیس خیرا من أبیه ال أم لك
و أذن لعبد الرحمان، فدخل، فکلمه في أمر الحطیئة، أن یرضی عنه، و قد کان 

نه بطول إن في الحطیئة تأودا، فدعني أقومه و أحس: حبسه في شعر قاله، فقال له
الحبس، فألح علیه عبد الرحمان فأبی، و خرج عبد الرحمان، فأقبل علي عمر، 

بني تیم، و ) أحیمق(أ و في غفلة أنت إلی یومك ھذا عما کان من أفحج : فقال
  !تقدمه علي، و ظلمه لي؟

و اهللا : یا بني، و ما عسیت أن تعلم، فقلت: یا أبه ال أعلم شیئا من ذلك، فقال: فقلت
إن ذلك لکما ذکرت علی رغم : ب إلی الناس من ضیاء أبصارھم، فقاللھو أح

أ فال تحکي أفعاله بمقام في الناس، یبین ذلك عنه، : أبیك و سخطه، فقلت یا أبه
و کیف لي بذلك، مع ما ذکرت من أنه أحب إلی الناس من ضیاء أبصارھم، : فقال
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فجسر، فما دارت ثم تجاسر ] ابن عمر: [إذا لرضخت ھامة أبیك بالجندل قال
  :الجمعة حتی وقف به في الناس، فقال

  !.کانت بیعة أبي بکر فلتة، وقی اهللا شرھا فمن عاد لمثلھا فاقتلوه: یا أیھا الناس
فکان الذي حدا عمر علی ذلك مع ما کان في صدره علیه أنه بلغه عن قوم، ھموا 

مر سببا، و إن ما لکل أ]  إن: [بأفاعیل، فکانت ھي التي ھیجت عمر، فقال ابن عمر
کان من أخبار ھؤالء القوم الذین ھموا بأفاعیل، ھي التي ھیجت علی عمر، و أنه 

  .باب فتحه عمر من السخطة علی أبي بکر
۷۰-  

غدوت یوما إلی الشعبي، و أنا أرید أن :: روى الھیثم بن عدي، عن مجالد قال
سجد حیه، و في ء بلغني أن ابن مسعود، کان یقوله، فأتیته في م أسأله عن شي

أصلحك اهللا، أ کان ابن : المسجد قوم ینتظرونه، فخرج و نھض إلیه القوم فقلت
  ؟:مسعود یقول

نعم کان ابن : ما کنت محدثا قوما حدیثا ال تبلغه عقولھم إال کان لبعضھم فتنة، قال
مسعود یقول ذلك، و کان ابن عباس یقوله، و کان البن عباس علوم یعطیھا أھلھا و 

عن غیرھم، فبینا نحن کذلك، إذ أقبل رجل من األزد، فجلس إلینا، فأخذنا  یصونھا
   في ذکر أبي بکر و عمر، فضحك

  :لقد کان في صدر عمر خب علی أبي بکر، فقال األزدي: الشعبي و قال
و اهللا ما رأینا، و ال سمعنا قط برجل، کان أسلس قیادا لرجل من عمر ألبي بکر و 

ھذا مما : ، فأقبل علي الشعبي و قال)عمر في أبي بکر من(ال أقول فیه بالجمیل 
یا أخا األزد، فکیف تصنع بالفلتة : سألت عنه، ثم أقبل علی الرجل، فقال الشعبي

التي وقی اهللا شرھا، أ ترى عدوا یقول فی عدوه، ما قاله عمر في أبي بکر؟ فقال 
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ما أنا أقوله، و : عبيفقال الش! سبحان اهللا یا أبا عمرو، أنت تقول مثل ھذا؟: الرجل

لکن قاله عمر بن الخطاب، فنھض الرجل مسرعا و لم یودع، و ھو کالمغضب 
ما أحسب ھذا الرجل : فقلت للشعبي:] قال مجالد[یھمھم بما ال یفھم من الکالم، 

إذا ال أحفل به و قد قاله : إال سینقل عنك ھذا الکالم إلی الناس و یبثه فیھم، قال
رین و األنصار، و لم یحفل به أ أحفل به أنا و أنتم أیضا عمر علی رءوس المھاج
  .فأذیعوه عني ما بدا لکم

۷۱-  
   و روى شریك بن عبد اهللا النخعي، عن محمد بن عمرو بن

حججت مع عمر :: مرة، عن عبد اهللا بن أبي سلمة، عن أبي موسی األشعري، قال
نحن بمکة، فلقیت فلما نزلنا و عظم الناس خرجت من رحلي و أنا أرید عمر، و 

، ] نعم: فھل لك؟ قال[أین ترید؟ فأعلمته أني أرید عمر : المغیرة بن شعبة فقال
کان و اهللا أعق و أظلم، و کان و : فمضینا جمیعا فدخلنا علیه، فذکرنا أبا بکر، فقال

اهللا أحسد قریش کلھا وا لھفتاه علی ضلیل بني تیم بن مرة، و اهللا لقد تقدمني 
   يظالما و خرج إل

إنه لم : منھا آثما، فقیل له تقدمك ظالما قد عرفنا، فکیف خرج إلیك منھا آثما؟ قال
یخرج إلي منھا إال بعد یأس منھا، أم و اهللا لو کنت أطعت زید بن الخطاب ما 

ء أبدا، و لکني قدمت و أخرت و صعدت، و صوبت و  تلمظ من حالوتھا بشي
علی ما نشبت منه فیھا، و لم تجبني نقضت و أبرمت، فلم أجد بدا من اإلغضاء له 

نفسي علی ذلك و أملت إنابته و رجوعه فو اهللا ما فعل حتی أثغر بھا نفسا؛ فقال له 
فما منعك منھا و قد عرضھا علیك یوم السقیفة بدعائه إیاك إلیھا، ثم أنت : المغیرة

  :اآلن متعقب بالتأسف علیه؟ فقال له عمر
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، کأنك کنت غائبا عما !دك من دھاة العربثکلتك أمك یا مغیرة، إني کنت ألع

ھناك، إن الرجل ماکرني فماکرته فألفاني أحذر من قطاة أنه لما رأى شغف الناس 
به، و إقبالھم بوجوھھم علیه أیقن أنھم ال یریدون به بدال، فأحب مع ما أرى من 
شخوص الناس إلیه و شغفھم به أن یعلم ما عندي، و ھل تنازعني إلیھا نفسي 

ماعي فیھا و التعریض لي بھا، و قد علمت أني لو قبلت ما عرض علي لم بإط
  یجب الناس إلی ذلك، و کان أشد

الناس إباء، الذین کرھوا رده إیاھا لي عند موته فألقاني قائما علی أخمصي حذرا، 
و لو أجبته إلی قبولھا لم تدفع الناس ذلك إلي و أخباھا علي ضغنا في قلبه، ثم لم 

اعه و لو بعد حین مع ما بدا له و لي من کراھیة الناس لما عرض علي آمن من أتب
منھا، أ و سمعت نداءھم في کل ناحیة عند عرضه إیاھا علي، ال نرید سواك یا أبا 

  .بکر أنت لھا، فرددتھا عند ذلك، فلقد رأیته التمع وجھه لذلك سرورا
ه لما قدم علیه األشعث ء کان بلغه عني، و ذلك أن و لقد و اهللا عاتبني مرة علی شي

أم فروة بنت أبي قحافة، قلت لألشعث ]  أخته[بن قیس أسیرا، فمن علیه و زوجه 
  ؟!أ بعد إسالمك ارتددت کافرا: و ھو بین یدیه

فنظر إلي األشعث نظرا حدیدا علمت أنه یرید کالما، ثم أمسك، فلقیني بعد ذلك 
مئذ یا ابن الخطاب؟ أنت صاحب الکلمة یو: في سکة من سکك المدینة، فقال

و : بئس الجزاء ھذا لي منك، فقلت: نعم، و لك عندي شر من ذلك، فقال: فقلت
یعني أبا ! أ ما تأنف من أتباع ھذا الرجل: علی ما ترید مني حسن الجزاء؟ فقال

و ما حداني علی الخالف علیه إال تقدمه علیك، و لو کنت صاحبھا لما  -بکر
  .رأیت مني خالفا
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ھذا وقت صبر حتی یفرج اهللا، و یأتي : ن ذلك، فما تأمرني اآلن؟ قالقد کا: فقلت

بمخرج، فمضی و مضیت، و لقي األشعث الزبرقان بن بدر السعدي، فذکر له ما 
: جرى بیني و بینه من الکالم، فنقل الزبرقان الکالم إلی أبي بکر فذکر ذلك، ثم قال

ي من التشوق إلی ما کنت و ما یمنعن: إنك لتشوق إلیھا یا ابن الخطاب؟ فقلت
أحق به ممن غلبني علیه، أما و اهللا لتکفن أو ألقولن کلمة بالغة بي و بك ما بلغت، 

بل أستدیمه و ھي صائرة إلیك بعد أیام، فما : قال - فإن شئت استدمت ما فیه عفوا
ظننت أن تأتي علیه جمعة بعد ذلك حتی یردھا إلي، فو اهللا ما ذکر لی منھا حرفا 

  .بعد ذلك
و لقد مد في أمدھا عاضا علی نواجذه، حتی کان عند إیاسه منھا حین ما حضرته 

احفظا ما قلت لکما و لیکن منکما بحیث : الوفاة، فکان ما رأیتما منه؛ ثم قال لنا
  .أمرتکما إذا شئتما علی برکة اهللا و في حفظه

  .فنھضنا و کل واحد منا یتعجب إلی صاحبه من قوله
کر قد تکلم في أمر غیر عمر أیضا، و أنکروا من أمره أشیاء لعمري أن أبا ب] و[

  .تکلم بھا
   و من ذلك -۷۲

دخل عمر علی أبي بکر، و ھو آخذ بلسانه :: ما رواه زید بن أسلم، عن أبیه؛ قال
  ]:له عمر[ینضنضه، فقال 

  ].ھاه إن ھذا أوردني الموارد: ، و أبو بکر یقول)ص(اهللا یا خلیفة رسول اهللا [اهللا 
الکراع و ]  عمر من أحکام[ثم أنکروا أحکاما حکم بھا خالف فیھا ]  ال المصنفق[

في القرآن؛ و ما کان من عمر في مخالفته ] ما ورد[السالح، و لم یبایع علی ذلك و 
و : فقال عمر] خذه إلی أبي بکر[مالك بن نویرة قتله خالد بن الولید، فأ ] قصة[في 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٧٩ 

                                                                                                                                  
... بمن قتلت من أصحابه، فقد تحقق عنه ]  قیدنكأل[اهللا لئن ولیت شیئا من األمر، 

  علی اإلسالم رغبة
  .ألح في أمره و إبطال فضله... منك في إمرأته 

معنی له أنه ) ... ع(له الفضل بحدیث روي عن أمیر المؤمنین ... و نحن نشرح بعد 
خیر ھذه ... إلی القتال و عرف شغفھم به فأعطاھم ... صعد المنبر في وقت إحتاج 

یجوز أن ... اله الفضل، و لعمري إنھا صفة علیه ... األمة بعد نبیھم أبو بکر و عمر 
  ...، و إنما األمة ...ص، لیس من ھذه األمة ]  رسول اهللا[خیر ھذه األمة بعد : یقال

  ...خیر ھذه األمة أبو بکر و عمر، و کان ... أن أمیر المؤمنین لو أراد 
   إلی جماعة تحت] فأشار[ی ما ذکروه دعواھم، و لکن إن کان االمام عل

]  من الحدیث[التي أشیر إلیھا أبو بکر و عمر، و إنما أراد ... منبره و ھم دونھما 
  خدعة، کما[معنی له حتی یبایعوه کما ذکرنا و الحرب 

اهللا رسول اهللا، فلئن أخر ]  إذا حدثتکم عن رسول: [عن أمیر المؤمنین أنه قال] ورد
ما أقلت الغبراء : قال] و) [ص(من أن أکذب علی رسول اهللا  من السماء أحب إلي

  .و ال أظلت الخضراء علی ذي لھجة أصدق من أبي ذر
ممن أقلته الغبراء و أظلته الخضراء، و لکن ھذا علی مجاز ) ص(أ فترى النبي 

و عنده إبنة : اللغة، و حدیث أبي یدل علی أنه لم یدع الفضل لنفسه حیث قیل له
بیع، ھذه إبنتك؟ قال ھذه إبنة من ھو خیر مني سعید بن الربیع، فقد سعید بن الر

   تبین أن الفضل قد زال بھذه األشیاء التي
  .شرحناھا
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و لعمري أن عمر من أعدل الشھود علیه فیما ذکره من قبیح القول فیه و ھو 

عد صاحبه، و أخوه و المتقدم له و المتابع له، و المبادر إلیه، فمن إدعی له الفضل ب
  .ما شرحنا من أمره فلیس إال معاندا

أال إن خیر ھذه األمة، أنه : و احتج بعض أھل العلم في قول أمیر المؤمنین ع -۷۳
أیتھا األمة المتحیرة لو قدمتم من قدم «: عنی المتحیرة، و کما قال أبو ذر و سلمان

  .»اهللاهللا، و أخرتم من أخر اهللا، ما عال ولي اهللا، و ال طاش سھم عن فرائض 
خیرکم أبو بکر و : خاطب األمة المتحیرة، فقال) ع(فھذا لعمري إن أمیر المؤمنین 

عمر، و لعمري أن األمة المتحیرة أبت أن تختار إال من قد نفاه اهللا، و تطرح من 
إختاره اهللا و رسوله حسدا و بغیا و طلبا لإلمرة، خالفا علی اهللا و علی رسوله، فإن 

ه قد دخل علی اختیار اهللا، فأبت األمة المتحیرة إال ما أتت، و اهللا قد اختار و رسول
و ما کان لمؤمن و ال مؤمنة إذا قضی اهللا و رسوله أمرا أن : اهللا عز و جل یقول

  . یکون لھم الخیرة من أمرھم
ذلك، و اختلفت و افترقت کما افترقت بنو إسرائیل علی إحدى ] األمة[فلما فعلت 

ة إال فرقة واحدة، و افترقت النصارى علی إثنین و سبعین و سبعین فرقة کلھا ھالک
فرقة، کلھا ھالکة إال واحدة، و تفترق ھذه األمة علی ثالث و سبعین فرقة، کلھا 

  !!.ھالکة إال واحدة، و تفترق الواحدة علی إثنتي عشرة فرقة کلھا ھالکة إال واحدة
  فطلبنا ھذه الفرقة الناجیة، فوجدنا

مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح، من رکبھا نجا و من : یھا بقولهقد دل عل) ص(النبي 
  .تخلف عنھا غرق
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قد دل علی أھل بیته، و جعلھم کسفینة نوح، و ) ص(و ھذا دلیل واضح، إذ کان 

أعلم األمة أن من رکبھا نجا، و من تخلف عنھا غرق، فأبت األمة إال ما ذکرنا، و اهللا 
  .المستعان

طال فضل من إدعوا له الفضل، و نحن نوضحه ألولي قد ذکرنا جمال تدل علی إب
  ).إن شاء اهللا(األلباب، 

    باب ثبت الفضل لمن له الفضل) ۳(
أجمعت األمة أنه ال اختالف بینھا، أن الفضل لعلي ع و ألبي بکر، ثم لو یورد ثالث، 

فضل اهللا : فأوردنا قاطعة، بفضل ذلك عن اهللا جل و عز قال اهللا عز و جل
بأموالھم و أنفسھم علی القاعدین درجة و کال وعد اهللا الحسنی، و  المجاھدین

  .فضل اهللا المجاھدین علی القاعدین أجرا عظیما درجات منه و مغفرة و رحمة
المجاھد في سبیل اهللا و الکاشف الکرب عن ] ھو[أن علیا ع : فقد علمت األمة
کان بمنزلة النظارة  ، و أن أبا بکر لم یخدش رجال قط، و إنما)ص(وجه رسول اهللا 

  .في الحروب التي شھدھا فھذه واضحة من کتاب اهللا جل ذکره
  ):ره(حین سأله سلمان ) ص(ثم نذکر قول رسول اهللا 

یا سلمان إن أخي و صفیي و خلیلي، و : من وصیك یا رسول اهللا؟ فقال: فقال
   وزیري و وصیي ینجز موعدي، و یقضي دیني، و ھو خیر من أترك

  .أبي طالب ع بعدي علي بن
   أنا أول رجل عبد اهللا من ھذه األمة، و أول: ثم قال علي ع -۷۴

  .و أنا خیر األوصیاء) ص(رجل أسلم، و أنا وصي رسول اهللا 
  .أنا عبد اهللا، و أخو رسوله، ال یقولھا غیري إال مفتر کذاب: و قال ع ۷۵
  .أنا قسیم النار، و أقول ھذا لي و ھذا لك: و قال ع ۷۶
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یوم القیامة أذود عنه المنافقین، کما تذاد غرائب ) ص(أنا صاحب محمد : و قال ۷۷

  .اإلبل
  .أنا أول من یجثو للخصومة یوم القیامة:  و قال ع

  .نحن نشرحه في موضعه إن شاء اهللا! و ھذا خبر عجیب
  .أنه ال یحبني إال مؤمن، و ال یبغضني إال منافق) ص(عھد إلي النبي ): ع(و قال  ۷۸
  .أمرت بقتال الناکثین و القاسطین و المارقین: عو قال  ۷۹
  .أنا یعسوب الدین، و أنا أمیر المؤمنین: و قال ع ۸۰

  .أنا أشھد لك بالوالء و اإلخاء): ع(و قال أبو ذر له 
  :ثم نذکر أخبارا ال تدفع تدل علی فضله

سئل شریك؟ فقیل : سمعت یحیی بن آدم یقول: حدثنا إسحاق بن راھویه، قال ۸۱
فال یعرف : ء علیه، قیل له ال شي: في رجل مات ال یعرف أبا بکر؟ قال: ما تقول :له

من کنت : أقامه علما یوم الغدیر، فقال) ص(ألن رسول اهللا ! في النار: علیا ع قال
  .الخبر -مواله فعلي مواله

   و روى إسماعیل بن عمرو البجلي، عن یحیی بن ۸۲
  :سلمة بن کھیل عن أبیه، عن أبي حازم

أولھا إسالما : خیر ھذه األمة بعدي): ص(قال رسول اهللا : ن سلمان الفارسي، قالع
  .علي بن أبي طالب ع

  :و روى إبراھیم بن إسماعیل الیشکري، قال ۸۳
  :حدثنا شریك، عن األعمش، عن أبي وائل

علي خیر البشر من أبی فقد : یقول) ص(سمعت رسول اهللا : عن أبي حذیفة، قال
  ..کفر
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بد الرزاق، حدثنا معمر، عن أبي نجیح، عن مجاھد، عن ابن عباس و روى ع ۸۴
  ::قال

أ ما علمت أن اهللا اطلع إلی أھل األرض اطالعة، ): ع(قال لفاطمة ) ص(إن النبي، 
  .فاختار منھم رجلین، أحدھما أبوك، و اآلخر بعلك

 حدثنا حماد بن شعیب عن أبي الزبیر،: و روى إسماعیل بن عمرو البجلي، قال ۸۵
  .علي خیر البشر من أبی فقد کفر): ص(قال رسول اهللا : عن جابر، قال

و روى الحماني، عن شریك عن عثمان بن المغیرة، عن أبي الیقظان، عن سالم  ۸۶
   سئل: بن أبي الجعد قال

  .جابر عن علي ع، فقال ذاك خیر البشر، و ھل یشك فیه إال کافر؟
عبد اهللا بن إدریس، عن أبي  و روى حفص، عن عمرو بن أبي المقدام، و ۸۷

سئل جابر بن عبد اهللا عن : الجحاف، و کثیر بن إسماعیل عن عطیة العوفي، قال
ما یشك فیه : فما تقول فیمن شك فیه؟ قال: ذاك خیر البشر، قیل له: ، فقال)ع(علي 

  .إال کافر، و ما یشك فیه إال منافق
  ]: علي بن أبي طالب ع خیر الناس بعد رسول اهللا ص[

  :حدثنا وکیع بن الجراح، قال: و روى سھیل بن عثمان، قال ۸۸
  :قال - ]حیلولة[ - حدثنا عبید اهللا بن موسی عن األعمش، عن عطیة

حدثنا محمد بن عبد اهللا : حدثنا یونس، قال: و حدثنا قیس بن حفص، قال
، )ع(أخبرنا عن علي بن أبي طالب : قلنا لجابر بن عبد اهللا: العرزمي، عن عطیة، قال

  .کان خیر الناس بعد رسول اهللا ص: قال
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حدثنا محمد بن : حدثنا محمد بن سعید األنصاري قال: قال: و روى المسعودي ۸۹

علي بن ): ص(قال رسول اهللا : فضیل، عن أبي ھارون، عن أبي سعید الخدري، قال
  .أفضل أمتي) ع(أبي طالب 

ن صالح بن أبي حدثنا یحیی بن سالم العبدي، ع: و روى المسعودي، قال ۹۰
قرأت : األسود، عن ھاشم بن البرید، عن بنان الطائي، عن عبد اهللا بن مسعود، قال

سبعین سورة من فلق علی رسول اهللا کما أنزلت، و زید بن ثابت له ذوابة یرعی 
  .اإلبل، و قرأت بقیة القرآن علی خیر خلق اهللا بعد نبي اهللا علي بن أبي طالب

  ]:علي ع خیر البشر[
یا أبا : قال لي األعمش: قال أبو معاویة: روى حفص بن عمر الکوفي، قال و ۹۱

حدثني أبو وائل و لم : بلی، قال: معاویة، أ ال أحدثك حدیثا ال غبار فیه؟ قلت
قال لي ): ص(قال رسول اهللا : حدثني عبد اهللا قال: قال! یسمع منه أحد غیري،

  !.فریا محمد، علي خیر البشر، من أبی فقد ک: جبرائیل
  :حدثنا أبو غسان و سھل بن عامر قاال: و روى المسعودي، قال ۹۲

: حدثنا أبو خالد األحمر، عن مجالد عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت
أما إنھم شر الخلق و الخلیقة، یقتلھم خیر الخلق : ، الخوارج، فقال)ص(ذکر النبي 

  .و الخلیقة، و أقربھم وسیلة من اهللا یوم القیامة
حدثنا صالح بن عقبة، عن سعد بن طریف، عن األصبغ بن : و روى الرازي، قال ۹۳

و اهللا : ؟ فقالت لي)ع(عالم قاتلت علیا : دخلت علی عائشة، فقلت لھا: نباتة، قال
سمعت : ، فقالت!أ و علمت أنه خیر الناس؟: ، فقلت لھا!لقد قاتلت خیر الناس
  :رسول اهللا خلیلي، یقول

  !!.أبی فقد کفر علي خیر البشر، من
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  حدثنا عمرو بن زیاد الباھلي،: و روى المسعودي قال ۹۴
حدثنا شریك عن سماك عن الفضل بن سلمة عن أم ھاني بنت أبي طالب : قال

إنه ال ): ص(یا رسول اهللا، إن ابن أمي یؤذیني، تعني علیا، فقال النبي : قلت: قالت
نه أمین في السماء، و أمین في یؤذي مؤمنا، إن اهللا طبعه علی خلقي یا أم ھاني إ

شیث وصي آدم، و شمعون وصي عیسی، و  -األرض، إن اهللا جعل لکل نبي وصیا
علي وصیي، و ھو خیر األوصیاء في الدنیا و اآلخرة، و أنا صاحب الشفاعة یوم 

  .القیامة، و أنا الداعي، و ھو المؤدي
فیان عن شھر بن و روى الطالقاني، عن حمید بن مسلم، عن حنظلة بن أبي س ۹۵

لما دون عمر الدواوین، بدأ بالحسن و الحسین، فدعا الحسن فأعطاه : حوشب، قال
  :عطاءه، و أقعده علی حجره، أو قال

فخذه، و قبل بین عینیه و حثا في حجره حتی مأله، ثم دعا الحسین، فأعطاه ]  علی[
جره حتی عطاءه و أقعده علی حجره أو فخذه، و قبل ما بین عینیه و حثا في ح

قدمتھما علي و لي صحبة، و لیس لھما صحبة، و لي : مأله، فقال عبد اهللا بن عمر
  :ھجرة و لیس لھما ھجرة؟ فقال

  .أبوھما خیر من أبیك، و أمھما خیر من أمك -اسکت ال أم لك
سبقنا سفیان الثوري إلی موضع ذکره عند : و روى عبد الرزاق، عن معمر، قال ۹۶

یا أبا عبد اهللا إن ھذا دین، و قد رأیت أھل الیمن و ما : خروجه من عندنا، فقلت
   عندکم من العلم، فمن أفضل أصحاب

  ).علیه السالم(علي بن أبي طالب : عندك؟، فقال) ص(النبي 
قال سمعت : حدثنا أبو نعیم، عن موسی بن قیس قال: و روى السعیدي، قال ۹۷

  ).ص(ب رسول اهللا ما أعدل بعلي أحدا من أصحا]:  یقول[سلمة بن کھیل 
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أتیت سفیان : قال موسی بن قیس: و روى أبو نعیم، و عبید اهللا بن موسی، قاال ۹۸

إني لم آتك في ھذا الیوم إال التماس : بن سعید الثوري في یوم مطیر، فقلت
رحمك اهللا، : علیا، قال: أنت لمن تفضل؟ قلت: الخلوة؟ فأخبرني من تفضل؟ قال

  !.الثاإني ألرجو أن تلج الجنان ث
کان : یا أبا نعیم من تفضل، قال: و سمعت أبا نعیم، و قد سأله رجل یوما، فقال: قال

جزاك اهللا عن السنة خیرا و مضی، : سفیان الثوري، یقدم الشیخین، فقال له الرجل
ء األرض  انظروا إلی ھذا ابن الرعناء و اهللا لیوم من علي أکثر من مل: فقال أبو نعیم

  .ھمامثلھما و إنه لموال
عن معمر، عن الزھري، عن عبید اهللا بن عبد اهللا عن عبد : و روى عبد الرزاق ۹۹

أنت سید في الدنیا، و ]:  له[فقال ) ع(إلی علي ) ص(نظر النبي : اهللا بن عباس، قال
سید في اآلخرة من أحبك فقد أحبني، و من أحبني فقد أحب اهللا، و من أبغضك 

   فقد أبغضني، و من أبغضني
  .بغض اهللا، و الویل لمن أبغضك بعديفقد أ
حدثنا قیس بن الربیع، عن أبي : و روى یحیی بن عبد الحمید الحماني، قال ۱۰۰

أصابه الجوع حتی ) ص(إن النبي :] قال[ھارون العبدي، عن أبي سعید الخدري، 
! و أھله و عیاله في مثل معناه) ع(لعلي ھلم بنا إلی منزلك، و علي : أجھده، فقال

  ):ع(لي قال ع
دخلت البیت، و دعت ) ع(فاستحییت أن أخبره الخبر، فملت معه، فلما رأته فاطمة 

ربھا، و ابتھلت إلیه، و تقربت إلی اهللا عز و جل بأبیھا في ابتھالھا، فإذا بقصعة من 
: نظرا منکرا، فقال]  علي[فنظر إلیھا ) ص(ثرید تفور، فأخرجتھا و قدمتھا إلی أبیھا 

   من) ص(، فأجابه النبي عنھا، فلما فرغ النبي  ھو من عند اهللا: تأنی لك ھذا، فقال
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الحمد هللا الذي جعلکما مثل مریم و زکریا کلما دخل علیھا زکریا : األکل، قال

  . المحراب وجد عندھا رزقا، قال یا مریم أنی لك ھذا قالت ھو من عند اهللا
ق، عن معمر، عن و حدثنا عبد الرزا: و حدثنا أحمد بن حنبل، قال: قال ۱۰۱

بینا النبي في محفل من : الزھري، عن سعید بن المسیب، عن أبي ھریرة، قال
من أراد أن ینظر إلی آدم في علمه، و إلی نوح في فھمه، و إلی : أصحابنا إذ قال

إبراھیم في خلته، و إلی موسی في مناجاته، و إلی عیسی في سنته، و إلی محمد 
  .إلی ھذا الرجل المقبلفي تمامه و کماله فلینظر ) ص(

کأنما ینقلع من صبب، و ) ع(فنظر الناس متطاولین فإذا ھم بعلي بن أبي طالب 
  .ینحط من جبل

  و روى إبراھیم بن إسماعیل الیشکري، عن سعید بن عمرو، ۱۰۲
التفت ) ص(؛ أن رسول اهللا  عن محمد بن عبید اهللا، عن أبیه، عن جده أبي رافع

  .أخي في الدنیا و اآلخرة، و وزیري و وارثيإنك : و قال) ع(إلی علي 
حدثنا علي بن الحسین العبدي عن : و روى قیس بن حفص الدارمي، قال ۱۰۳

علي أخو رسول اهللا و : األعمش، عن ربیعة السعدي، عن حذیفة بن الیمان، قال
  ..شقیقه، و ھو معه في السنام األعلی

  :رة، قالو حدثني محمد بن القاسم بن حبوة بن سم: قال ۱۰۴
حدثني أبي، عن السدي، عن زید بن : حدثني عبد الرحمن بن دلیل الحلبي، قال

  :أرقم، قال
من أراد أن یتمسك بقضیب الیاقوت األحمر الذي غرسه اهللا ): ص(قال رسول اهللا 

  .في الجنة، فلیتمسك بحب علي بن أبي طالب
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ي بن ھاشم بن حدثنا عل: و روى أبو أیوب سلیمان بن داود المنقري، قال ۱۰۵

  ::البرید، عن محمد بن عبید اهللا بن أبي رافع عن أبیه، عن جده قال
أ ما ترضی أنك خیر أمتي في الدنیا و اآلخرة، و ): ع(لعلي ) ص(قال رسول اهللا 

  .أنك أخي و وارثي
حدثنا علي بن ھاشم بن البرید، عن : و روى سلیمان بن داود المنقري قال ۱۰۶

  أبي رافع، عن أبیه، عن جده أبي رافع، محمد بن عبید اهللا بن
  :أتیت أبا ذر أودعه، فقال: قال

بن أبي طالب، ]  علي[إنھا ستکون فتنة، و ال أراکم إال ستدرکونھا، فعلیکم بالشیخ 
أنت أول من آمن بي و أول من یصافحني : ، یقول له)ص(فإني سمعت رسول اهللا 

اروق تفرق بین الحق و الباطل، و أنت یوم القیامة، و أنت الصدیق األکبر، و أنت الف
یعسوب المؤمنین، و أنت أخي و وصیي و وزیري، و خلیفتي في أھلي و خیر من 

  .أخلف بعدي تقضي دیني و تنجز موعدي
حدثنا عمر بن الحسن : علي بن عمر بن بحر، قال: و روى أبو حفص ۱۰۷

حباب، عن أبیه،  حدثنا ھالل بن: حدثنا سکن بن عبد العزیز، قال: الراسبي، قال
نحن و اهللا الذي ال إله غیره أئمة العرب و منار الھدى، : فقال) ع(خطبنا علي : قال

و أشار  -.حبنا أھل البیت و اإلیمان معا، من تقدمنا ھلك، و من تخلف عنا ضل
  .بإصبعیه

حدثنا : حدثنا یحیی بن سلیم الطائفي، قال: و روى سوید بن سعید، قال ۱۰۸
  :، قال]بن مسعود[مان التیمي، عن أبي مجلز عن عبد اهللا األزور، عن سلی

یا رسول اهللا، ما : و کفه في کف علي و ھو یقبله فقلت) ص(رأیت رسول اهللا 
  :منزلة علي منك؟ قال
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  .إن منزلة علي مني، کمنزلتي من اهللا

حدثنا سوار : حدثنا یحیی بن عبد الحمید الحماني، قال: و روى الیماني، قال -۱۰۹
  :صعب، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن األصبغ بن نباتةبن م

   رأیت معاذ بن جبل یدیم النظر إلی وجه علي: عن أبي ھریرة، قال
إني سمعت : فقال! تدیم النظر إلی وجه علي کأنك لم تره؟: بن أبي طالب، فقلت

  .النظر إلی وجه علي عبادة: یقول) ص(رسول اهللا 
وسف السعد، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، و حدثنا الحسین بن ی ۱۱۰
بینما ابن عباس جالس علی : حدثنا سلیمان األعمش، عن عبایة األسدي، قال: قال

یا ابن عباس فیما قاتل علي أھل : شفیر زمزم، و نحن حوله إذ قام إلیه رجل فقال
: قال ابن عباسال إله إال اهللا، و لم یکفروا بصالة و ال صیام و ال بزکاة و ال بحج؟ ف

  :ممن الرجل؟ فقال
  .أعوان کل ظالم إال من عصم اهللا،: رجل من أھل الشام، فقال

و سأحدثکم أن علي بن أبي طالب لم یقر له بفضله کما لم یقر موسی للخضر 
قدمه و شھد جل أصحابه بالفضل له، و ) ص(بفضله حین خرق السفینة، فإن النبي 

تر، علیه ما علی المفتري بغضا منه لعترة الرسول من قال غیر ھذا فھو مف: عمر یقول
  .رحمه اهللا

  :رواه أبو داود، قال
   حدثنا ھشیم، عن حصین بن عبد الرحمن السلمي، عن -۱۱۱

  ::عبد الرحمن بن أبي لیلی، قال
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: جلس ناس في خالفة عمر، فتذاکروا أبا بکر، و ذکروا عمر في حدیث طویل، قال

أبو بکر، فمن ) ص(إن خیر الناس بعد رسول اهللا  أیھا الناس: ثم خطب عمر فقال
  .فھو مفتر علیه ما علی المفتري: قال غیر ھذا

طاعة منھم لعمر؛ ثم نذکر فضله ) ص(فاقتدت العامة به و طرحوا أخبار رسول اهللا 
رجوعا إلیه ثم ھو أقرب الناس قربا و أمسھم رحما برسول اهللا، قد خصه اهللا بنبیه 

ا عرف من عواقب أمره، فأسلم و الناس کفار، و أبصر و إذ جعله في حجره لم
الناس فجار، و صلی للرحمن و ھم یعبدون األصنام، و وقی بنفسه رسول اهللا 

غیر ناکل، فسبق السابقین، و کان أول المسلمین، و أفضل الناصرین، فقصم ) ص(
ین، و اهللا به کل جبار عنید، و کل ذي بأس شدید في مواطن الکرب، و أعز به الد

کشف به األھوال، إذ کان عدة األقران عند النزال، و قاتل األبطال عند الصیال و 
شرف اإلسالم یوم القتال، أفعاله یوم بدر مشھورة، و یوم أحد معروفة و یوم 
األحزاب معلومة، و یوم عمرو بن عبد ود حیث نادى البراز معلنة، و الناس 

مھجته، و لقي به موته، و فرج عن ، فأسال اهللا علی یده ] رءوسھم[مطرقون 
  .المسلمین کربتھم

و یوم خیبر یوم الرایة، إذ أخرجه النبي، و ھو أرمد بعد ما انھزم القوم دفعة بعد 
ألعطین الرایة غدا رجال یحب اهللا و رسوله و یحبه اهللا ]:  ص[دفعة حتی قال النبي 

  کرار: و رسوله، ثم وصفه، فقال
  .غیر فرار،

شھد له بإخالص اهللا له المحبة لصدقه في عزیمة، و یمنه في النقیبة، فبعثه مؤیدا و 
و ھدم اهللا به حصنھم، و أفاء علی المسلمین غنیمتھم، فلیس ألحد أن یشھد علی 
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فما : ، و ھذا أمر عجیب لمن فھمه حتی قال عمر بن الخطاب)ع(رسوله، إال لعلي 

  .أحببت اإلمارة إال یومئذ
  :حدثنا ابن فضل، قال: قال: یبةو روى ذلك ابن أبي ش ۱۱۲

  :حدثنا سالم بن أبي حفصة، عن جمیع بن عمیر، قال
بعث عمر بن الخطاب ) ص(إن رسول اهللا : فقال) ع(أتیت ابن عمر أسأله عن علي 

  :و یقول لھم: إلی خیبر فرجع یقول له المسلمون
ه اهللا و ألعطین ھذه الرایة غدا رجال یحب اهللا و رسوله و یحب): ص(فقال النبي 

أین ): ص(، فقال النبي )ص(رسوله، لیس بفرار، فتطاول لھا أصحاب رسول اهللا 
ثم ! علي؟ فأوتي به أرمد العین فتفل في عینیه و دعا له فما اشتکت عینه حتی قتل

عقد له الرایة فو اهللا ما صعد آخرنا حتی فتح اهللا خیبر، فاستأذنه حسان بن ثابت أن 
  :نشأ یقولفأ: قل: یقول شعرا، فقال

  دواء فلما لم یحس مداویا     و کان علي أرمد العین یبتغي
  فبورك مرقیا و بورك راقیا     شفاه رسول اهللا منه بتفله

  کمیا محبا للرسول موالیا    سأعطي الرایة الیوم ضاربا: فقال
  به یفتح اهللا الحصون األوابیا     یحب اإلله، و اإلله یحبه

  .و سماه الوزیر المؤاخیاعلیا     فخص بھا دون البریة کلھا
      

.  
ء، و ال علی أحد من المسلمین،  ثم یوم حنین، إذ ولوا مدبرین، ال یلوون علی شي

و یوم أحد، إذ مروا مصعدین و الرسول یدعوھم و ال یجیبون، و ھو في ذلك کله 
  صابر علی األذى، قاصم لجبابرة العدى،
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ود العامري ] عبد[و عمرو بن الولید، و شیبة یوم بدر، و طلحة و قومه یوم أحد 

یوم األحزاب، و مرحب و قومه یوم خیبر، ال یعد جبارا إال و ھو سمام منیته، و 
یخبره بمنزلته عند أھل السماء ) ص(بسیفه کف اهللا بلیته، ینزل جبرائیل علی النبي 

   بحداثته، حتی
  .منکماو أنا : ھو مني یا جبرائیل و أنا منه، فقال جبرائیل): ص(قال الرسول 

مالئکة اهللا أنصاره، و ھم عند ذلك حضاره مکتنفین له بالتأیید، قد عصمه اهللا ] و[
بالتوحید و التسدید، فصار حامل رایة اإلسالم و اإلیمان في جمیع المواطن، و 
المشار إلیه في جمیع األماکن، حتی أتی به اهللا في المالعنة مع ذریته أبناء الرسول 

  :األطھار األبرار، فقالو زوجته و ابنیھا ) ص(
  .، فخلط نفسه بنفسه ندعو أنفسنا و أنفسکم

فلما نزلت   براءة من اهللا و رسوله: ثم أمر اهللا بنبذ العھد للمشرکین علی یده بقوله
بعث بھا مع أبي بکر بن أبي قحافة، بأمر اهللا تعالی من إظھار أمره، و : علیه السورة

و یکون علي الناسخ، ) ع(منسوخا بعلي  لیکون أبو بکر) ع(الکشف عن حال علي 
یا محمد، إنه ال یؤدي عنك إال أنت أو رجل منك، فبعث : جبرائیل، فقال: فھبط

  .علیا في أثره و أمره أن یأخذ منه سورة البرائة و یقرأھا علی الناس بمکة
عز و جل، و أعلم األمة، أنه ال یؤدي عن رسول اهللا غیره لیکون ذلك ]  اهللا[فکشف 

  ال له فیما بعد ھنیئا مریئا ما أعطاه اهللا و خصه به،دلی
و أبان به فضله، و دل األمة علیه، فقام به مسمعا، و قد اعترض بسیفه المشرکین، و 
المشرکون یعلون علیه األرض ما فیھم من یجسر أن یمد بصره فضال عن منابذته 

  .حتی نبذ العھد و صدق الوعد
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به حتی أباحه اهللا تعالی من مسجده ما أباحه ثم تظاھر ذلك بسد األبواب إال با

و [لرسوله، و أفرده بإخوته، حین آخی بینه و بین نفسه، و آخی بین أصحابه، 
و بین ) ص(، فصار جھال األمة یقرنون بین أخي رسول اهللا ] ألفھم علی مراتبھم

أخي عمر بن الخطاب، ال بل لم یرضوا حتی فضلوه علیه، فیا عجبا ما أعمی 
  .إذ القوم في طبقة أخرى، و ھو مع رسول اهللا! م و أقل معرفتھم بالتمییز،قلوبھ

ناصر أنصاره و [أنه ولي لمن وااله و عدو لمن عاداه، و إن اهللا ): ص(ثم أخبرھم 
ثم أعطاه الحکم و العلم و الصدق و الزھد، لم یتخذ غیر سبیل اهللا ] خاذل أعدائه،

ن تأخذه في اهللا لومة الئم، و لم یقارف إثما، و سبیال، و ال غیر دلیله دلیال، و لم تک
لم یشارك في مظلمة ظالما، فھدى اهللا به من ھداه، و ھدى به من قصد ال یرضی 
سخط اهللا، و ال یجانب الھدى، و ال یحمل األمور إال علی التقي، و قد طھره اهللا 

قب بإذھاب الرجس عنه و عن ذریته، و اختصه بأن جعل ع) ص(علی لسان نبیه 
   نبیه ولده، فعترة رسول اهللا ودیعته التي ضیعوھا، قد خصه اهللا من

، )ص(الفضائل بما لم یخصص به غیره، و جعله مفتاح کل فضیلة، إذ جعل النبي 
مبدأ الدعوة، و جعله التالي الذي یقوم بأمره من بعده، له شرف الدنیا و اآلخرة، فما 

قدار، و تعظم فیه األخطار، و تحسن من شرف تمتد إلیه األبصار، و ترتفع عنه األ
فیه اآلثار، إال و ھو البائن به علی األمة، قاتل بعده الناکثین، و القاسطین، و 

  .المارقین، و الملحدین، و الجاحدین
فلم یکن وصي یعدل وصي نبینا إذ جعله موضع حاجته فیما عھد إلیه بعده في 

عده و موضع أسرار دینه الذي خاص أموره و عامھا، و جعله قاضي دینه و منجز و
في کفه و مسح بھا ) ص(غسل بدنه، و وارى جثته، و سالت نفس رسول اهللا 

وجھه، قد أسنده إلی صدره، ال یطمع أحد في مشارکته و الناس في السقیفة ال 
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اقتلوا سعدا : یھمھم أمر نبیھم قد تجالدوا بسیوفھم طلبا لإلمرة حتی قال بعضھم

منا أمیر و منکم : الت األنصار لما دفعوھا عن أھل البیت النبوة، ثم ق!قتل اهللا سعدا
أمیر، و أکبوا علی دنیاھم، و أھملوا أمر آخرتھم، و ھان علیھم موت نبیھم، فبعدا 

، فبان علی السابقین من األمم الخالیة، و الفاضلین األولین، ثم کانت  للقوم الظالمین
ذریته منھا ذریة الرسول فرفع بھا زوجته سیدة نساء العالمین الذي جعل اهللا 

  .درجته، و أبان فضله و شرف منزلته، زاد اهللا رفعة بھا و علوا
فھذه خصال لیست ألحد من األمة، فھل یقدم ھذا علی الذي ھذه صفاته، إال من 
فقأ عین اإلیمان و أزال عمود اإلسالم، و ضعضع أرکان الدین، أم ھل لمؤمن أن 

  ء من دنس الجور لبريیقعد مقعد التقي النقي ا
و ضالل الحیرة إال من عض علی لجام الکفر، فحطمه و علی عمود الدین فقصمه، 
و علی بنیانه فھدمه، و علی ستر الحق فانتھکه، أو من قد حمل رایة الشیطان معلنا، 
و مضی بھا في طاعته، مقدما لھواه، مؤثرا لمبتغاه، قد مکنه زمانه، و جعله في 

عدل فصار باب الفتنة، و إمام الضاللة، و قائد أھل البدعة الذي  األمور أمامه، ثم
أمات اإلسالم فقبره، و قاتله فقھره، و زال أمر من فیه مصلحة العباد و معه الرشاد، 
فیا ویل من أزال الحق عن جھته حسدا و بغیا، و میال إلی طلب اإلمرة، و حبا 

أعداء اهللا بین یدي نبیه متشوقا، و  للوالیة، ألم یکن إلی اإلسالم سابقا؟ و لمجاھدة
بالقضایا و األحکام معروفا، و لکشف الشبھات من المعضالت مدخرا و موصوفا 

  .ھیھات قد إنقطع الطمع أن یوجد له نظیر
  :توصیف ابن عباس علیا ع لما سأله معاویة

 -۱۱۳: و قد وصفه رباني ھذه األمة عبد اهللا بن عباس حیث سأله معاویة عنه، فقال
کان و اهللا للقرآن تالیا، و للشر قالیا، و عن المین نائیا، و عن المنکرات ناھیا و عن 
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الفحشاء ساھیا، و بدینه عارفا، و من اهللا خائفا، و من الموبقات صارفا، و باللیل 
قائما، و بالنھار صائما، و من دنیاه سالما، و علی عدل البریة مالزما، و بالمعروف 

زاجرا، و بنور اهللا ناظرا، و لشھوته قاھرا، فاق العالمین ورعا  آمرا، و عن المھلکات
  .و کفافا، و قناعة و عفافا، و سادھم زھدا و أمانة، و برا و حیاطة

کان و اهللا حلیف اإلسالم، و مأوى األیتام، و محل اإلیمان، و منتھی اإلحسان و 
رکنا رکینا، قائما  مالذ الضعفاء، و معقل الحنفاء، کان للحق حصنا حصینا، و للناس

بحق اهللا صابرا محتسبا حتی عز الدین في الدیار، و عبد اهللا في األقطار، و في 
  .الضواحي و البقاع، و التالع و الریاع، وفورا في الرخاء، شکورا في األواء

ھجادا باألسحار، کثیر الدموع عند ذکر النار، دائم الفکرة في اللیل و : کان و اهللا
  .إلی کل مکرمة، سعاء إلی کل منجیة، فرارا من کل موبقةالنھار، نھاضا 

علم الھدى، و کھف التقی، و محل الحجی، و بحر الندى، و طود النھی : کان و اهللا
   و کنف العلم للورى، و نور السفر في ظلم الدجی

العظمی، و مستمسکا بالعروة الوثقی، و ] البیضاء[داعیا إلی المحجة ]  و اهللا[کان 
ا في الصحف األولی، و عالما بطاعة الملك األعلی، و عارفا بالتأویل و عالما بم

الذکرى و متعلقا بأسباب الھدى، و حائدا عن طرقات الردى، و سامیا إلی المجد و 
العلی، و قائما بالدین و التقوى، و تارکا للجور و الردى، و خیر من آمن و اتقی، و 

حتفی، و أصدق من تسربل و اکتسی، سید من تقمص و ارتدى و أبر من انتعل و ا
و أکرم من تنفس و قرأ، و أفضل من صام و صلی، و أفخر من ضحك و بکی، و 
أخطب من مشی علی الثرى، و أفصح من نطق في الورى بعد النبي المصطفی، 

  .صلی القبلتین
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فھل یساویه أحد و ھو زوج خیر النساء؟ فھل یوازیه و ھو أبو السبطین؟ فھل 

  ق؟یدانیه مخلو
کان و اهللا األسد قتاال، و في الحروب شعاال، و في الھزاھز جباال، فعلی من لعنه و 

  .انتقصه حقه لعنة اهللا إلی یوم التناد
  .فھذه خصال ال نعرف ألحد من األمة مثلھا، و ھي خصال مشھورة

ثم نحتج اآلن علی من ادعی اإلمامة لغیره حتی نوضح أنه لم یصلح لھا إال علي بن 
  ).ع(لب أبي طا

  باب نفي اإلمامة عمن لم یصلح لھا و إثباتھا لمن صلح لھا) ۴(
  :قال اهللا عز و جل، حیث خاطب إبراھیم ع -۱۱۴

   ال ینال عھدي الظالمین
   أبو بکر لیس من رسول اهللا ص

قد عبد األوثان، و أشرك باهللا أکثر عمره، و جاء في تفسیر : فادعو اإلمامة لرجل
ا األوثان، و فعل النبي ص دلیل حیث بعث إلی مکة، لیقرأ أنھم عابدو: ھذه اآلیة

علیھم سورة البرائة، فلما خرج من المدینة، أمسك الجلیل تعالی حتی إنصرف عنه، 
و تسامعت القبائل بخبره، و إستعظم الکل أمره للعلة التي ذکرناھا من قبل؛ ثم ھبط 

رجل منك، فبعث علیا  أنه ال یؤدي عنك إال أنت أو: جبرئیل علی النبي ص یعلمه
ع في أثره و أمره أن یتناول منه السورة و یقرأھا علی أھل مکة، و أقره علی الحج 

   لعلة نحن نشرحھا من
  .بعد إن شاء اهللا

و کان علي ع المؤدي عن ذمة رسول اهللا ص، و أبو بکر المعزول بأمر اهللا عن أداء 
ل القبلة أن ھنا أمرا قد نفی ھذه الذمة الواحدة، فضال عن سائر ذممه، فقد علم أھ
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اهللا عنه أبا بکر، و لیس ھو فیه من رسول اهللا ص، و ال رسول هللا فیه منه و أمرا قد 
بینه لعلي ع فھو فیه من رسول اهللا ص فلیجعلوا ما شاءوا من دین أو نسب فالبد 
لھذه المنیة أن یکون الرجل لیس من رسول اهللا ص في نفسه، فال یؤدي عن ذمة 

ص إال من ھو من أھله، أو أن ال یکون من لیس من أھل ملته، فإن جماعة  الرسول
إحتجت أنه من أھل ملتك، فأنکرھا ذلك علیھم، فأوردوا حججا لم یقدروا علی 
دفعھا، فأمسکنا عن مراجعتھم مخافة أن یوردوا علینا ما ال قبل لنا به، و نحن نذکر 

و اجنبني و بني أن نعبد : عن إبراھیم عقال اهللا تعالی حکایة : قالوا -۱۱۵ما ذکروه؛ 
کیف یکون : ، قالوا األصنام رب إنھن أضللن کثیرا من الناس فمن تبعني فإنه مني

  من إبراھیم من عبد األصنام أربعین سنة، و
یا محمد : علی الفراش) ع(یوم قال له جبرئیل في مبیت علي ) ص(قد قال النبي 

  .و أنا منکما): ع(مني، و أنا منه، فقال جبرئیل  یا جبرئیل إنه: ھذه المواساة قال له
   علي ع من رسول اهللا و رسول اهللا ص منه

ال یمکن أن یکون جبرئیل من قریش، و لعمري بل أراد أنه من أھل ملتکما : قالوا
  .و علی دینکما

و ال ألداء الذمم ] لإلمامة[في الدین ال یصلح لألمة ) ص(و من نفاه اهللا عن محمد 
  .فلما أوردوھا علینا أمسکنا مخافة إیرادھم ما أطم من ھذه) ص(اهللا  عن رسول

  و احتجوا علینا -۱۱۶
المؤمنون یسعی بذمتھم أدناھم و یجیر علیھم أقصاھم و ھم ) ص(بقول رسول اهللا 

  .ید علی من سواھم
إذا کان حکم رسول اهللا أن الذمة الالزمة یسعی بھا األدنی من : الموجه قالوا

إن اهللا عز و جل : ثم ھبط جبرئیل في ھذا الرجل علی نبی اهللا فقالالمؤمنین، 
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إن الرجل الموجه في ھذه الذمة ال یؤدي عنك کیف یؤھله ألداء سائر : یقول

قوم من المؤمنین، ) ص(الذمم، و احتج علیه حین ولی األمور بعد رسول اهللا 
و أنت المخصوم المدفوع أیھا الرجل حرام تأھیلك ھذه المنزلة التي أنزلتھا، : فقالوا

   عن أدنی ذمة واحدة من بین العالم، لم
، و ھو حي بین أظھرنا یقوم الزیغ، فکیف قمت مقامه )ص(تؤدھا عن رسول اهللا 

في أداء جمیع الذمم بعده، فأنت معزول بأمر اهللا، و لیس ألحد من االئمة أن یولي 
زول عن ذلك، عزلك رسول من عزله اهللا إال بوحي من اهللا و ھو معدوم، ثم أنت مع

اهللا عن الرایة، و عن قتل صاحب االختالف، و عن قتل الجیش الذي نزلت فیه 
سورة و العادیات، و عن سکنی المسجد، و أمر بسد بابك، و عن الصالة یوم 
تقدمت بأمر بالل عن عائشة، و إذ کنت منسوخا، فان اهللا عز و جل قد أمرنا بأمور 

ھا و حظرھا فلذلك جعلك منسوخا، و حرم العمل ثم نسخھا، و حرم العمل ب
بالمنسوخ مع الناسخ، ھذا في حالة کنت فیھا تابعا، فکیف یحوز أن تؤدي عن ذمم 

  .فی حالة کنت فیھا متبوعا) ص(رسول اهللا 
ثم أمر خالد بن . ھذا قول علي بن أبي طالب، ال قولکم: قال: فلما قیل له ذلك

  .ذکره في موضعه إن شاء اهللاو نحن ن) ع(الولید بالفتك بعلي 
  ] إقرار أبي بکر علی نفسه[

کیف تصلح لألمة، و أنت قد أقررت علی نفسك، أنك من : و قالت فرقة أخرى
  .أھل النار

  :قال: رواه الواقدي
قد علمت أني داخل : قال أبو بکر: حدثنا عبد اهللا بن جعفر، عن ابن عوف، قال

  .نھا أم ال؟النار أو واردھا، فلیت شعري ھل أخرج م
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  .إن لي شیطانا یعتریني عند غضبی؟: أ لست الذي قلت: و قالوا أیضا

  !]کیف یصلح لإلمامة من له شیطان یعتریه؟[
و کیف یؤمن علی األحکام و الدماء ! فکیف یصلح لإلمامة، من له شیطان یعتریه؟

به،  فلم یؤخره ذلك، و ال منعه التحرج عن قول ما ال یفي! و الفروج و ھذه حاله؟
  .و اهللا المستعان

في ذلك المقام حین بعث في أمر أبي ) ع(قد ثبت لعلي : ثم احتج المحتج أنه قال
بکر، خمس خصال، و ثبت علی أبي بکر خمس خصال علي الناسخ، و أبو بکر 
المنسوخ، و علي العازل، و أبو بکر المعزول، و علي المثبت من رسول اهللا، و أبو 

ؤدي عن رسول اهللا ذممه و أحکامه حکما و خبرا، و أبو بکر المنتفي، و علي الم
بکر الذي ال یصلح أن یؤدي، و علي المنزه عن موقف الجھل بالموسم و الوقوف 
بالمزدلفة، و أبو بکر المولی الموسوم بالجھل، و بدعة الوقوف بالمزدلفة، و من حج 

  .في ذي القعدة الذي ختم به حج الجاھلیة
حدثنا : حدثنا یزید بن ھارون، قال: بن داود المنقري، قال سلیمان: رواه أبو أیوب

   حدثني إیاس بن: حسین األشقر، قال
إن أبا بکر حج في ذي القعدة، فلما ]:  قال[معاویة، عن عکرمة بن خالد المخزومي 

  :کان العام المقبل حج رسول اهللا في ذي الحجة، فخطب الناس فقال
إن عدة . ھیئة یوم خلق اهللا السماوات و األرضأیھا الناس، إن الزمان قد استدار ک

الشھور عند اهللا اثنا عشر شھرا في کتاب اهللا یوم خلق السماوات و األرض منھا 
ذو القعدة و ذو الحجة، و محرم، و رجب الذي بین : ثالثة متوالیة  أربعة حرم

جمادى و شعبان، و کان الحج یکون في شھر رمضان، و في ذي القعدة، فحج أبو 



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
فوافق : فلما کان العام المقبل حج رسول اهللا ص) ص(بکر و لم یحج رسول اهللا 

  .الحج ذا الحجة
و حدثني أبو بشر، عن مجاھد، أن أبا بکر حج في ذي : قال سفیان بن حسین

  ..القعدة
: حدثنا عباد بن العوام، قال: و حدثنا محمد بن بکیر الحضرمي، قال: قال ۱۱۷

:] قال[عن ابن عباس، : حسین، عن الحکم، عن المقسمأخبرني سفیان یعني ابن ال
ثم أتبعه علیا فبینا : أن ینادي بھذه الکلمات، قال]  ه[إن النبي بعث أبا بکر، و أمر 

الغضباء، فخرج ) ص(أبو بکر نازل في بعض الطریق، إذ سمع رغاء ناقة رسول اهللا 
رسول اهللا، فأمره علی فإذا علي ع فدفع إلیه کتاب ) ص(فزعا، و ظن أنه رسول اهللا 

  الموسم، و أمر علیا
  :أن ینادي بتلك الکلمات، فانطلقا، فقام علي في أیام منی، فنادى

ء من کل مشرك، فسیحوا في األرض أربعة أشھر و  ذمة اهللا و ذمة رسوله، بري
ال یحجن بعد العام مشرك و ال یطوفن بالبیت عریان   اعلموا أنکم غیر معجزي اهللا

  .لجنة إال کل مؤمنو ال یدخل ا
  ..فکان ینادي بھا، فإذا مج حلقه قام أبو ھریرة، فنادى بھا

  :قال سفیان
و حدثني إیاس بن معاویة، عن عکرمة بن خالد المخزومي، أن أبا بکر حج  -۱۱۸

  :، فقام فخطب، فقال)ص(في ذي القعدة، فلما کان العام المقبل حج رسول اهللا 
إن عدة   ر کھیئة یوم خلق اهللا السماوات و األرضأیھا الناس، إن الزمان قد استدا

الشھور عند اهللا اثنا عشر شھرا في کتاب اهللا یوم خلق السماوات و األرض منھا 
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و رجب الذي بین ].  ذو القعدة، و ذو الحجة و محرم[ثالثة متوالیة   أربعة حرم

  جمادى و شعبان،
یه و ھکذا ثالث مرات، و ، و إن الشھر کذا و صفق بید فال تظلموا فیھن أنفسکم

  .قبض اإلبھام في الثالثة یعني تسعة و عشرین
فلما کان العام المقبل، ) ص(فحج أبو بکر في ذي القعدة، و لم یحج رسول اهللا 
  .حج رسول اهللا، فوافق الحج في ذي الحجة في العشر

و نحن اآلن نورد حجة یفصل بھذا األمر في ما إدعیناه حتی یعرفه : قال المحتج
أولو األلباب، إذ قلنا سألنا علیا أ کان یسره أن کان أقام أربعین سنة یعبد األصنام، و 
یشرب الخمر، و یعمل بالربا، و یعمل بأعمال أھل الجاھلیة، و إباحة ما حظر اهللا 
إباحته حتی إذا بلغ األربعین، و قد استولت تلك األحوال علیه، و طبعت علی قلبه، 

بح علی النصب، و حرمت الکتب أسلم، فیکون تعوذه و نبت لحمه و دمه مما ذ
من ذلك کتعوذه من النار، و من کل عاھة و آفة، و نقیصة، و رذیلة، في دنیا أو 
دین، ثم سألنا أبا بکر، أ یسوءه، أن لو کان اهللا نزھه عن ھذه األحوال، التي کان 

ان إسالمه في مقیما علیھا، ولدا و ناشئا و کھال، و نبت علیھا لحمه و دمه، و ک
حداثته، فإنه إن کان علی اإلسالم و الملة، سوف یتمنی ذلك غایة التمني، فعلي 

  ).ع(اآلن بموضع غایة تمني أبي بکر و أبو بکر بموضع نھایة تعوذ علي ) ع(
کیف استجزتم مع ما قد ذکرنا من ھذه : ثم سأل سائل ھؤالء المخالفین فقال
أخي عمر بن الخطاب، فإن من ]  بین[هللا، و األسباب، أن تقرنوا بین أخي رسول ا

   استجاز ذلك إستجاز أن یقرن بین رسول اهللا
  .و غیره و ھذا فیه الکفر
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فلینظر الناظر و لیتأمل المتأمل أیھما أصلح لإلمامة أ ھذا الذي جعله اهللا علما ال 

وة ء من أحواله، و جعله اهللا فلذا من أفالذ الجبال في ق یستغن عنه الناس في شي
جسمه مع إجتماع قلبه و حذقه في المناھزة و الکیاد عند المسابقة، و صحة التدبیر 

، ثم قرن به المعرفة و الدیانة و الحکم و الحکمة، و العلم، و النطق، و )تدبیره(
البالغة، فاحتاج البلغاء إلیه لفصاحته و األدباء لبراعته، و الناقلة لفقھه، و المرتادون 

ون لحججه، و الحکماء لحکمته و المستنبطون لکرامته فمن لقیاسه و المتکلم
اختار، وجد فوق الذي أمل، ثم ال یعلم الناس الطھارة مفتقرة إلیه فضال أن یکون 

ما   مفتقرا إلیھا، إذ کان أنجب الناس والدة، و أبعدھم من الشرك باهللا، و من کل
له خیر امرأة خلقھا، و  فمن طھارته و فضله علی األمة إختار اهللا  ذبح علی النصب

أخرجت للناس، فلما اجتمعا کانت نتیجتھما سیدي شباب أھل الجنة الذین 
عظمت بھما المنة، بشھادة الکل، زوجھا الرسول بأمر اهللا، و غذاھا بالفضول من 
وحي اهللا تؤاکله الطیبات، و تتابعه علی الصالحات، أم من لم یفھم حدود الصالة، 

  .و المتشابه إلی أن توفيو ال فرق بین المحکم 
و إنما ذکرنا جمال من التفسیر، و کرھنا التطویل، و أتینا بجوامع، من التلخیص، 
لعلمنا بمعرفة من لم یجر إلی العبادة أنه مباین للعالم في أسبابه، و نأي عن دینھم 
في إکتسابه للکمال الذي قصروا عنه من حال طفولته إلی حین کھولته، و کان 

ب المتأمل، و یبھر المتفرس فیه و یقھر بالبیان مناظریه، و یفسر بحیث یتعج
  .بالبرھان مناکریه

و من الدلیل أیضا أنه رأى أباه و عمومته و عشیرته، و قبائل العرب یشھدون علی 
رسول اهللا أنه کذاب، و أنه ساحر، ثم ال یصرفه ذلك من التمسك به و الثبات علی 

وره صبیا صغیرا و یافعا کبیرا یصلي معه و الناس ما قیل فیه، و المسارعة إلی أم
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ء األرض، و ال مع  بین ھازل و ساخر ال یرى له مع المکذبین مصدقا، و ھم مل

المدافعین محققا، قد قنع بالواحد، و إغتبط بالدین ال بالدنیا، و ال بما یفیده، ال 
التفویض، فتبارك یستزید منھا و ال توحشه القلة، و ال تھزه وفور الکثرة، إنما ھو 

اهللا ما أعمی ھذه القلوب؛ أال یفکرون؟، أن اهللا عز و جل لم یقرن ھذا الرجل في 
حال شبابه برسول اهللا، و لم یتصل به إال و قد اختاره من بین العالم، و رکب فیه ما 
ھو ظاھر ألولي األلباب من حسن الفھم و إمضاء العزم، و وعي الرسالة عن 

  رجاسة الجاھلیة، إذ لم یخش إال اهللا في أحواله کلھا، الرسول، و التنزه عن
و لم یصب بفرجه حراما و لم یدخله جوفه، و لم یتعلق علیه بکذب و لم یستطع 
تخطئته في حکم، و لم یتعایا في قضیة و لم یحف في قسم، و لم یتعد في ظن، و 

لمأملون مع لم یتحرك لداعیة شھوة، و لم یخاصم في حجاج إلی سائر ما إن تأمله ا
الکفایة و الحجی، وجدوه واضح البینات واجب الحقیقة، منیر البرھان، ال یعلم إال 

  .علی الیقین، و ال یتخول الظنون و ال یتخوف الشیطان
ثم ھو أول من یحکم له بالجنة، و علی خصمه بالنار، إذا کان أول من یجثو 

   ن ذاکروا الخبر مستقصیو ھذا وعدنا شرح ھذه القصة، و نح. للخصوم یوم القیامة
  .نحن السابقون یوم القیامة، و نحن أول األول محاسبون: أنه قال) ص(عن النبي 

  .إن أول من یحاسب في الدفاف إذا کانت ھذه األمة، أول أمة تحاسب): ص(و قال 
و أول دم أھریق یوم بدر . ، و أول وقعة کانت بین الموحدین و المشرکین یوم بدر

، فضربه علی قرنه )ع(تبة و ھو أول من بارز علي بن أبي طالب دم الولید بن ع
  ضربة ندرت منھا عیناه، فأول جاث للخصوم علي و النبیون و المالئکة،

و الحق و العدل من جھة، و إبلیس و جنوده و المشرکون من جھة، فإذا حکم اهللا 
لحق کله علی علی الولید، کان ذلك فتحا تاما، و خطبا عاما، ل]  ع[عز و جل لعلي 
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الباطل کله، و الخیر بحذافیره علی الشر بأسره، فمن المجاري من األمة في میدانه، 
و من المقارن له أو المقاوم له، و ھو أول من یحکم له بالجنة، و علی خصمه 

  .بالنار، و ھو أول من یرد الجنة و یرد خصمه النار
و لم تجمع أن أبا بکر کان  کان یصلح للخالفة) ع(ثم أجمعت األمة قاطبة أن علیا 

  :یصلح لھا، و قالت الجماعة التي أنکرت إمامته
کیف یصلح لھا ھو و صاحبه؟ و قد أقر أنه غاصب یعمل بالحمیة فعل الجاھلیة، و 

  بما) ع(یخاطب علیا 
  :رواه الواقدي، قال

  :حدثني ھشام بن سعد، عن زید بن أسلم، عن أبیه، قال -۱۱۹
لما قبض رسول اهللا ص، خرجت أنا و أبو بکر، : لسمعت عمر بن الخطاب یقو

ما : حتی دخلنا علی علي بن أبي طالب، في بیت فاطمة، و عنده المھاجرون، فقلت
: قلت: و ما نزل، قال) ص(خیرا، نحن أولی برسول اهللا : أقول: تقول یا علي؟ قال

  .کال، و اهللا الذي نفسي بیده، حتی تحزوا رقابنا بالمناشیر
أن من نقل من أصالب الطاھرین إلی أرحام : ا، و استدل أھل النظرثم استدللن

الطاھرات، أولی باألمة ممن ولد علی غیر رشده، و ناله سفاح أھل الجاھلیة، فال 
حسب معلوم، و ال نسب معروف، ثم کان صائبا یعرف ذلك أھل المعرفة بالنسب، 

عثمان متزوجا بابنة  بأن أباه عثمان بن عامر، و أمة أم الخیر بنت صخر، و کان
، و أما صاحبه، فأمر الناس أن ال یزیدوه علی الخطاب لما وقف علیه من أمر !أخیه

  .نسبه، و قصة جدته، و ما کانت ترمی به
عن أبي لھیعة، عن یزید بن أبي حبیب، عن ربیعة بن لقیط، : رواه محمد بن فضیل

  :عن مالك بن ھدم
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ابکم، تصلوا أرحامکم، و ال یسألني أحد تعلموا أنس:  سمعت عمر بن الخطاب یقول

  ..عن ما وراء الخطاب
  أ و لیس قد خاطبه ابن عباس حین طعن، بما

  :رواه الواقدي، قال
دخلت علی :: حدثني کثیر بن زید، عن عمر مولی عفرة، عن ابن عباس، قال -۱۲۰

أسلمت إذ کفر الناس، و نصرت إذ خذل الناس و مضی : عمر حین طعن، فقلت له
، و ھو عنك راض، و قتلت شھیدا، و لم یختلف في والیتك اثنان، )ص(ل اهللا رسو

أما إن المغرور من غررتموه، أما : أعد مقالتك، فأعدتھا علیه ثالثا، فقال: فقال عمر
و اهللا لو أن لي ما طلعت علیه الشمس من صفراء و بیضاء الفتدیت به من ھول 

  .المطلع
من ھو من رسول اهللا، و رسول اهللا منه، و من  أ فمن ھذه حاله أصلح لإلمامة، أم

جرى مع رسول اهللا في صلب إلی رحم، لم یمسسه سفاح أھل الجاھلیة، فصار 
نادرة العالمین، و موضع تأمل المتأملین الذي حمل باب خیبر بشماله و ھو أربعة 
أذرع في خمسة أشبار في أربعة أصابع عمقا، حجرا صلدا دور ثمانیة، فأثر فیه 

   ثم ترس! صابعه، و حمله بغیر مقبضبأ
به، و ضارب األقران بسیفه حتی ھجم علیھم، ثم زجه من ورائه أربعین ذراعا، 

  !.فاجتمع علیه قسامة حتی أزالوه عن مکانه
  المعجزة الباھرة للعقول؟] و[أ لیس ھذا من آیات اهللا 

، و إذ )ص(ثم إنه أشرف الناس حسبا، و أصحھم نسبا، إذ کان من نفس رسول اهللا 
  .کان أولی الناس به
  أنجب الناس والدة، و أکرمھم نسال؟) ص(أ لیس رسول اهللا 



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
  .و علي أقرب الناس إلیه، و أوالھم به؟

أ لیس رسول اهللا، أبرأ الناس من عبادة األوثان، و ما ذبح علی النصب و علي أولی 
  .الناس به؟

  .ولی الناس به؟أ لیس رسول اهللا، إذا کان في جیش ھو األمیر، و علي أ
  .أ لیس رسول اهللا، ال یفر من الزحف و ال یولي الدبر، و علي أولی الناس به؟

أ لیس رسول اهللا، إذا کان في جیش إشتدت به الظھور، و قویت به النفوس، و علي 
  .أولی الناس به؟

أ لیس رسول اهللا، قد ألقی في قلوب أعدائه منه الرعب، و في قلوب أولیائه 
  .لي أولی الناس به؟المحبة، و ع

أ لیس رسول اهللا، ال یحتاج إلی مشورة في الحکم، و ال یفتقر إلی أصحابه إلی 
  .توزیع القسم، و علي أولی الناس به؟

أ لیس رسول اهللا، ال یستنکف الناس من إمارة، و ال یرون عارا في والیة، و علي 
  .أولی الناس به؟

  .علي أولی الناس به؟ أ لیس رسول اهللا، المخصوص بسکنی المسجد، و
  .أ لیس رسول اهللا، ال یرجع علی الناس به ھجنته، و علي أولی الناس به؟

  .ء من االستبداد علی اهللا، و علي أولی الناس به؟ أ لیس رسول اهللا، البري
  .أ لیس رسول اهللا، ال یخشی إال اهللا تبارك و تعالی، و علي أولی الناس به؟

  .لسانا، و أتمھم بیانا، و علي أولی الناس به؟ أ لیس رسول اهللا، أنطق الناس
  .أ لیس رسول اهللا، ال یحکم بما ال یدري، و علي أولی الناس به؟

   یوم الشورى) ع(مناشدته 
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، خطب یوم الشورى فعدد خصاال ھذه منھا، ] ص[و ھذا علي أمیر المؤمنین، 

  ::فقال
  :الوانشدتکم اهللا، ھل فیکم أحد، أخوه رسول اهللا غیري ثم ق -۱

  .اللھم ال
نشدتکم اهللا، ھل فیکم أحد، له أخ کأخي جعفر المزین بجناحین یطیر مع : قال -۲

  :المالئکة في الجنة حیث یشاء غیري؟ قالوا
  .اللھم ال

نشدتکم اهللا، ھل فیکم أحد، عمه کعمي حمزة، أسد اهللا، و أسد رسوله و : قال -۳
  .اللھم ال: سید الشھداء غیري؟ قالوا

: غیري؟ قالوا]  قبلي[شدتکم اهللا، ھل فیکم أحد، قتل مشرکي قریش ن: قال -۴
  .اللھم ال

منذ یوم بعثه ) ص(نشدتکم اهللا، ھل فیکم أحد، صاحب رایة رسول اهللا : قال -۵
  :اهللا إلی یوم قبضه غیري؟ قالوا

  .اللھم ال
في غزوة تبوك، حیث ): ص(نشدتکم اهللا، ھل فیکم أحد، قال رسول اهللا : قال -۶

إن المدینة ال تصلح إال بي أو بك، : وت إلیه ما قاله في المنافقون بالمدینة، فقالشک
اللھم : ؟ قالوا] غیري[و منزلتك مني بمنزلة ھارون من موسی إال أنه ال نبي بعدي 

  .ال
  :نشدتکم اهللا، ھل فیکم أحد، یوم أتي رسول اهللا بالطیر، قال: قال -۷

اللھم : معي من ھذا الطیر، فأتیته غیري؟ قالوااللھم ائتني بأحب الخلق إلیك یأکل 
  .ال
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ال : عند خروج نفسه) ص(نشدتکم اهللا، ھل فیکم أحد، قال له رسول اهللا : قال -۸

یغسلني غیرك أحد، فإن رأى أحد شیئا من جسدي، و أنا میت ذھب بصره، 
  .اللھم ال: غیري؟ قالوا

في کفه، فمسح بھا ) ص( نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، سالت نفس رسول اهللا: قال -۹
  .اللھم ال: وجھه غیري؟ قالوا

نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، غسل رسول اهللا، بالروح و الریحان مع : قال -۱۰
  .اللھم ال: المالئکة المقربین غیري؟ قالوا

مع المالئکة ال أشاء ) ص(نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قلب رسول اهللا : قال -۱۱
ه المالئکة معي و حظي بغسله من جمیع الناس غیري؟ أقلب منه عضوا إال قلبت

  .اللھم ال: قالوا
الحنوط الذي نزل به ) ص(نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قسم رسول اهللا : قال -۱۲

  جبرائیل، فجعل لي جزءا، و لفاطمة جزءا غیري؟،
  .اللھم ال: قالوا
) ص( نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، علم کیف الصالة علی رسول اهللا: قال -۱۳

  .اللھم ال: غیري؟ قالوا
نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، یوم أنزلت سورة البراءة جملة علی رسول اهللا : قال -۱۴

یا محمد، : فقال: ، فبعث بھا مع أبي بکر، فلما بلغ الحدیبیة نزل علیه جبرائیل)ص(
  .اللھم ال: إنه ال یؤدي عنك إال أنت أو رجل منك، فدفعھا إلي غیري؟ قالوا

   نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، ردت علیه الشمس، یوم نام: قال -۱۵
  .اللھم ال: رسول اهللا، و رأسه في حجري غیري؟ قالوا
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نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، حین مرض رسول اهللا، ینزل علیه جبرائیل، : قال -۱۶

إن ربك یخبرك أن شفاك في عذق رطب یجتنیه لك ابن عمك فاجتنیته، و : فقال
  .اللھم ال: یري؟ قالواشفي بذلك، غ

بین حدائق المدینة، فلم ) ص(نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، مر به رسول اهللا : قال -۱۷
حدیقتك في : ، فیقول!یا رسول اهللا، ما أحسن ھذه الحدیقة: یمر بحدیقة إال قلت

  الجنة أحسن منھا، حتی مررت بعشر
  .اللھم ال: حدائق، غیري؟ قالوا

یوم خیبر بعد أن ) ص(فیکم أحد، قال فیه رسول اهللا  نشدتکم اهللا، أ: قال -۱۸
ألعطین الرایة غدا رجال یحب اهللا و رسوله، و یحبه اهللا و رسوله، : انھزم من بعث

  .اللھم ال: کرار غیر فرار، غیري؟، قالوا
نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، تفل رسول اهللا في عینیه و ھو أرمد، فذھب ما : قال -۱۹

  .اللھم ال :به، غیري؟ قالوا
نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، جعل رسول اهللا، یدا بین کتفیه و یدا بین : قال -۲۰

: اللھم أذھب عنه الحر و القر، فلم یجد حرا و ال قرا غیري؟ قالوا: ثدییه، و قال
  .اللھم ال

نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، اجتمع خمسون نفرا علی باب خیبر فال : قال -۲۱
اللھم : و تترست به و قاتلت األقران، غیري؟ قالوا! وحدي یطیقوه، فکنت حملته

  .ال
نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال له رسول اهللا إنه لم یبعث نبي قط إال و : قال -۲۲

معه قوة ثمانین رجال، و ال کان وصي إال و معه قوة أربعین رجال، و إن وصیکم 
  .اللھم ال: علي، غیري؟ قالوا
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أ فیکم أحد، عنده درع رسول اهللا، و جمیع سالحه و نعاله، نشدتکم اهللا، : قال -۲۳

  .اللھم ال: و قضیبه، غیري؟ قالوا
علی نسائه و أھله، ): ص(نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، خلفه رسول اهللا : قال -۲۴

  .اللھم ال: غیري؟ قالوا
 نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، ضمن دین رسول اهللا، و عداته و أداھا، غیري؟: قال -۲۵

  .اللھم ال: قالوا
  :نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، زوجه رسول اهللا فاطمة، ثم قال: قال -۲۶

اللھم أذھب عنھما الرجس و طھرھما : یا علي ال تعجل حتی آتیکما، فأتی، و قال
  .اللھم ال: تطھیرا، غیري؟ قالوا

ض، نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قام رسول اهللا علی بابه کل یوم، حتی قب: قال -۲۷
  .اللھم ال: السالم علیکم أھل البیت، الصالة یرحمکم اهللا، غیري؟ قالوا: یقول

أنت أمیر المؤمنین و سید : نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال له رسول اهللا: قال -۲۸
  :المسلمین، و قائد الغر المحجلین غیري؟ قالوا

  .اللھم ال
من یرتوي لنا؟ : حین قال نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال له رسول اهللا: قال -۲۹

فکاع الناس فأخذت القربة و نزلت القلیب، فلما مألتھا صعدت فاستقبلتني ریاح 
کل ذلك تردني إلی القلیب، فلما رأیت رسول اهللا استبطأني أخبرته بما ! ثالث

أصابني، فأخبرني، أن ذلك جبرائیل و میکائیل، و إسرافیل، جاءوا في زحوف من 
  .اللھم ال: یك غیري؟ قالواالمالئکة یسلمون عل



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣١١ 

                                                                                                                                  
نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، یوم انقلب الناس علی أعقابھم، فلم یبق مع : قال -۳۰

ال سیف : رسول اهللا أحد غیري، فھبط جبرائیل في أربعة آالف ملك، کلھم ینادي
  :إال ذو الفقار، و ال فتی إال علي، غیري؟ قالوا

  .اللھم ال
لقد عجبت مالئکة : أحد، یوم قال جبرئیل لرسول اهللانشدتکم اهللا، أ فیکم : قال -۳۱

یا جبرائیل، ما یمنعه و ھو مني و أنا منه، : فقال! السماء من مواساة ھذا الرجل إیاك
  :و أنا منکما، غیري؟ قالوا: فقال جبرائیل

  .اللھم ال
نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، یوم عبر عمرو بن عبد ود الخندق و کاع عنه : قال -۳۲

  .اللھم ال: تلته غیري؟ قالوا] فق[الناس  جمیع
اللھم : نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قتل مرحب فارس خیبر، غیري؟ قالوا: قال -۳۳
  .ال

نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، بعثه رسول اهللا إلی بني جذیمة فلما رجعت : قال -۳۴
  :یا علي لقد سرت فیھم بسیرة اهللا، غیري؟ قالوا: إلیه قال
  .اللھم ال

نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، بعثه رسول اهللا إلی الیمن، فلما رجعت إلیه، : قال -۳۵
  یا علي لقد قضیت فیھم بحکم اهللا في السماء، غیري؟: قال

  .اللھم ال: قالوا
نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، سئل عن حالل و حرام، فلم یکع عنه غیري؟ : قال -۳۶

  .اللھم ال: قالوا
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أ فیکم أحد، قتل سبعین رجال من قریش یعدون فارسا نشدتکم اهللا، : قال -۳۷

  .اللھم ال: یبلغ الماء آنافھم قبل شفاھھم غیري؟ قالوا
  السابقون السابقون أولئك المقربون  نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، نزلت فیه: قال -۳۸

  .اللھم ال: غیري؟ قالوا
قبل ) من(کم من أنفق ال یستوي من«  نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، نزلت فیه: قال -۳۹

  .اللھم ال: غیري؟ قالوا. اآلیة» الفتح و قاتل
أ جعلتم سقایة الحاج و عمارة : نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، نزلت فیه: قال -۴۰

  .اللھم ال: اآلیة، غیري؟ قالوا  المسجد الحرام
اآلیة   إنما ولیکم اهللا و رسوله: نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، نزلت فیه: قال -۴۱

  .اللھم ال: غیري؟ قالوا
منزلك یواجه منزلي في الجنة : نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال له النبي: قال -۴۲

  .اللھم ال: غیري؟ قالوا
   إن أول من: نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال فیه رسول اهللا: قال -۴۳

  :یرد علي الحوض غدا أولکم إسالما علي بن أبي طالب غیري؟ قالوا
  .اللھم ال

إلی صدره في مرضه ) ص(نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، أسند رسول اهللا : قال -۴۴
  :بلی قال: یا أخي أ ال أبشرك؟ قلت: الذي توفي فیه، فقال

إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة أنت و : قول اهللا عز و جل
  .اللھم ال: شیعتك تردون علي الحوض غیري؟ قالوا

في طالق نسائه مثل ) ص(تکم اهللا، أ فیکم أحد، جعله رسول اهللا نشد: قال -۴۵
  .اللھم ال: نفسه غیري؟ قالوا
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فقل : یوم المباھلة، إذ نزلت: نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال له رسول اهللا: قال -۴۶

   تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم
  .للھم الا: أنت نفسي، غیري؟ قالوا

في حجة الوداع، کیف کان : نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال له رسول اهللا: قال -۴۷
: إھالال کإھالل رسول اهللا، فأعطاني من ھدیه الثلث، غیري؟ قالوا: حجك؟ قلت

  .اللھم ال
نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، ناجی رسول اهللا اثنتي عشرة سنة و قدم بین : قال -۴۸

  .اللھم ال: یري؟ قالوایدي نجواه صدقة، غ
إن فیکم من یقاتل علی : نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال فیه رسول اهللا: قال -۴۹

خاصف النعل، : یا رسول اهللا من ھو؟، قال: التأویل، کما قاتلت علی التنزیل، قالوا
  .اللھم ال: غیري؟ قالوا

إال مؤمن، و ال ال یحبك : نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال له رسول اهللا: قال -۵۰
  .اللھم ال: یبغضك إال منافق، غیري؟ قالوا

من سره أن یحیی حیاتي، و : نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال فیه رسول اهللا: قال -۵۱
: یموت میتتي، و یدخل جنة وعدنیھا ربي فلیتول علي بن أبي طالب، غیري؟ قالوا

  .اللھم ال
إنما أنت منذر و لکل قوم ھاد : فیه نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، لما نزلت: قال -۵۲

  .اللھم ال: أنا المنذر، و علي الھادي، غیري؟ قالوا: فقال فیه رسول اهللا
و نزل ! نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، یوم أرادت قریش أن تفتك برسول اهللا: قال -۵۳

فأمره بالمسیر إلی المدینة، فاضطجعت علی فراش النبي، غیري؟ : علیه جبرائیل
  .اللھم ال: قالوا
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یا علي، قد فضلك اهللا ): ص(نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال له رسول اهللا : قال -۵۴

   علیھم کما فضل الذھب علی الفضة، و کما فضل
  .اللھم ال: الشمس علی القمر، غیري؟ قالوا

إن اهللا أعطاني أربع خصال : نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال له رسول اهللا: قال -۵۵
یعطھا أحد من األنبیاء قبلي، یواري عورتي، و یقضي دیني، و ھو علی في علي لم 

  .اللھم ال: ، غیري؟ قالوا!حوضي، و معه لواء الحمد تحته آدم و من ولد
إني لست أخاف علیه أن : نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال فیه رسول اهللا: قال -۵۶

  .اللھم ال: وایرجع کافرا بعد إیمان، و ال زانیا بعد إحصان، غیري؟ قال
   نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، کان یحمي رسول اهللا بقدمیه: قال -۵۷

  .اللھم ال: حتی کان یدخلھما بینه و بین زوجته، غیري؟ قالوا
أنت المظلوم من بعدي، : نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، قال له رسول اهللا: قال -۵۸

  .اللھم ال: غیري؟ قالوا
أحد، تفل رسول اهللا في فیه فمج العلم مجا، غیري؟  نشدتکم اهللا، أ فیکم: قال -۵۹

  .اللھم ال: قالوا
   نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد، یرد علیه من أمر دینه ما ال یعلمه: قال -۶۰

  .اللھم ال: إلیه، غیري؟ قالوا]  فزعتم[الناس إال فزعمتم 
، غیري؟ نشدتکم اهللا، أ فیکم أحد أکل في حیاة رسول اهللا من طعام الجنة: قال -۶۱

  .الحدیث. اللھم ال: قالوا
فھذه أکثر من مائة خصلة أوردھا ھو ع علی األمة لیوجب علیھم الحجة، بکتاب اهللا 

  .و سنة نبیه
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أسیر : تأخذھا أن تسیر فینا بسیرة أبي بکر و عمر، قال: فقال عبد الرحمن بن عوف
  .فیکم بکتاب اهللا و سنة نبیه

یا عثمان، تأخذھا علی أن تسیر : ناعه، قالامت]  عوف[فلما رأى عبد الرحمن بن 
  .ھي لك: نعم، قال: فینا بسیرة أبي بکر و عمر، قال

أ فمن ھذه الخصال فیه مجتمعه، أولی باإلمارة و بالقیام بأمر األمة بعد رسول اهللا؟، 
  أم من ال یعرف وجوه ما ولوه؟ و ھو مفتقر إلی قنبر، فضال

بحکم قط إال خولف فیه، و بین له  عن علي بن أبي طالب ع، و من لم یحکم
: الخطأ، و من ذکر أن له شیطانا یعتریه، و من یجزع عند الموت جزعا حتی قال

و جاءت سکرة الحق بالموت، فغیر : لیتني تبنة في لبنة، و لم أك شیئا، و قرأ
  .الکتاب
بشره بالجنة، أ فیکون ھذا القول ممن بشره الصادق، عن ) ص(أن النبي : و روي

الجلیل؟، اللھم إال أن یکون ھذا المبدأ الذي ختم به ھذا األمر کله عنده کذابا  ربه
ال یرکن إلی قوله، و ال یثق بما عنده و ال یخفی علی ذي لب، أنه لو بشر بالجنة 

   کما یروون لکان قوله
کقول أمیر المؤمنین و سید المسلمین، حیث قال علی منبر الکوفة لما قرب أمره و 

ما ینتظر أشقاھا أن یخضب ھذه من ھذه، شوقا إلی ربي عز و جل، : هانقضت أیام
إلی لقاء ربي لمشتاق، و لحسن ثوابه لمنتظر راج و إني لعلی ]  إني[و تصدیقا 

  .الصراط المستقیم في یقین من أمري، و بینة من ربي
 یا أمیر المؤمنین ما: و قد رآه امتنع من الطعام: حین قال له ابن عباس  و کقوله

أحب أن ألقی ربي خمیصا إیقانا بحتم القضاء، و اشتیاقا : یمنعك من الطعام؟ فقال
  ..و تصدیقا لنبإ الرسول
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  .و اهللا ما یبالي أبوك، وقع علی الموت، أو وقع الموت علیه:  و کقوله للحسین

  و
فزت و اهللا، و ما یرى أبوك سوءا بعد ھذا :  کقوله للحسن لما ضربه ابن ملجم

  .الیوم؛
ا تکون المعرفة باهللا عز و جل، و یکبر شأن رسول اهللا ص و ھکذا یکون ھکذ

  .التصدیق بما جاء من عند اهللا عز و جل، ال کمن جزع و خاف عاقبة ما سلف
  !لم قعد علي بن أبي طالب عن طلب حقه؟: الرد علی من قال: باب) ۵(

نا ھذه القواطع ، إنا لما أورد!کان له،؟) ان(بزعمکم إذا، کیف سکت عنه إذا  -۱۲۱
التي إحتججنا بھا، و البراھین التي کشفنا عنھا، و لم یقدروا علی إبطالھا، طالبونا 

  ما بال ھذا الرجل قعد عن طلب حقه؟: بھذه، فقالوا
إذ علم أن الخالفة له دون غیره، و لم یضارب علیھا بسیفه، أکان أضعف من 

ا و أضعف جندا من بني الرجل الذي غلبه مکانه؟ أم کانت بنو ھاشم أقل عدد
  تیم؟

عن طلب حقه ) ع(فأخبرناھم بالعلة في ذلك و شرحنا ما کانت علة قعوده 
   بالسیف دون اللسان من

ما : یا أمیر المؤمنین إني سمعتك تقول: ، حیث سأله األشعث بن قیس، فقال قوله
  فما منعك من طلب ظالمتك و الضرب دونھا بسیفك؟! زلت مظلوما

إني ): ع(إذ قال ألخیه موسی ) ع(منعني من ذلك، ما منع ھارون یا أشعث : فقال
، و کان معنی ذلك، أنه  خشیت أن تقول فرقت بین بني إسرائیل و لم ترقب قولي

  :قال له موسی حین مضی لمیقات ربه



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣١٧ 

                                                                                                                                  
إن رأیت قومي ضلوا و اتبعوا غیري، فنابذھم، و جاھدھم، فإن لم تجد أعوانا 

و أنا فال أخالف ) ص(لك قال لي أخي رسول اهللا و کذ! فاحقن دمك و کف یدك،
أ لم آمرك : أمره، و ما ضننت بنفسي عن الموت فما ذا أقول له إذا لقیته؟ و قال

  .بحقن دمك و کف یدك، فھذا عذري
عجبت لھؤالء القوم : فقال یا أمیر المؤمنین: حین سأله ابن دودان  و قوله -۱۲۲

م األعلون نسبا و فرطا برسول اهللا، و قیما و أنت! الذین عدلوا ھذا األمر عنکم،
یا ابن دودان، إنك لقلق الوضین، و تسأل عن غیر ذي مسئلة و ]  ع: [؟ فقال!للکتاب

  !.لك مع ھذا أحسن اإلجابة قد استعلمت
آخرین، فإن ]  و سخت عنھا نفوس[أنھا کانت أثرة شحت علیھا نفوس قوم : فاعلم

   لحق علی محضه، و إن تکنیرتفع عنا محن البلوى نحملھم من ا
  . و فال تأس علی القوم الفاسقین  فال تذھب نفسك علیھم حسرات  األخرى

منعه من طلب الخالفة بعد ) ع(إن أمیر المؤمنین : ما ذکره العلماء، قلنا: و وجه آخر
و بعد أن توثب الظالمون، فبایعوا أبا بکر إن ) ص(فراغه من دفن رسول اهللا 

األنامل من الغیظ، و کانوا   یة بالمنافقین و کانوا یعضونالمدینة کانت محتش
) ص(الفرصة، و قد تھیاؤا لھا و وافق ذلك في شکاة رسول اهللا ) یھتبلون(ینتھزون 

مشغول بغسل رسول اهللا و بإصالح أمره و دفنه، فلما ) ع(و قبل وفاته، و علي 
ت قعد في منزله، و إنجلت الغمة و بایع الناس أبا بکر من غیر مناظرة أھل البی

طلب الخالفة بلسان دون سیفه، و تکلم و أعلم الناس حاله و أمره معذرا یعلم 
عقد له، ثم رجع و ) ص(الناس أن الحق له دون غیره، و ذکرھم ما کان رسول اهللا 

، !قعد عن القوم، فصاروا إلی داره و أرادوا أن یضرموھا علیه و علی فاطمة ع نارا
  .حتی کسروهفخرج الزبیر بسیفه 
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  : رواه محمد بن ھارون ۱۲۳

أن أبا بکر : حدثني سعید بن قدامة، عن زائدة بن قدامة: قال: عن أبان بن عثمان
ال یقولھا غیري ) ص(إني ألخو رسول اهللا : إلی البیعة فامتنع، و قال) ع(دعا علیا 

نکم أخذتم إال کذاب، و أنا و اهللا أحق بھذا األمر منکم، و أنتم أولی بالبیعة لي، إ
ھذا األمر من العرب بالحجة و تأخذونه منا أھل البیت غصبا و ظلما، احتججتم 

فأعطوکم ) ص(علی العرب بأنکم أولی الناس بھذا األمر منھم، بقرابة رسول اهللا 
المقادة و سلموا لکم األمر فأنا أحتج علیکم بما احتججتم به علی العرب، فنحن و 

نصفونا من أنفسکم إن کنتم تؤمنون باهللا، و اعرفوا منکم فأ) ص(اهللا أولی بمحمد 
  لنا من ھذا األمر ما عرفته لکم العرب، و إال

  .فبوءوا بالظلم، و أنتم تعلمون
أبو بکر أقوى علی ھذا األمر، و أشد ]  یا أبا الحسن: [فقال أبو عبیدة بن الجراح

في فضلك و احتماال، فارض به و سلم له، و أنت بھذا األمر خلیق و به حقیق 
  ]: علي ع[فقال لھم ! قرابتك و سابقتك

یا معشر قریش، اهللا اهللا، ال تخرجوا سلطان محمد من بیته إلی بیوتکم،  -۱۲۴
فإنکم إن تدفعونا أھل البیت عن مقامه في الناس، و حقه تؤزروا فو اهللا لنحن أھل 

في دین اهللا العالم البیت أحق بھذا األمر منکم ما کان فینا القاري لکتاب اهللا الفقیه 
بسنة رسول اهللا المضطلع بأمر الرعیة، فو اهللا إن ذلك فینا فال تزینوا ألنفسکم ما قد 

  .سمیتمونا، و ال تتبعوا الھوى، و ال تزدادوا من اهللا إال بعدا
لو سمع الناس مقالتك من قبل أن یبایعوا أبا بکر، ما : فقال بشیر بن سعد األنصاري

، !أکرھك] فال[إن لم تبایع : عند ذلك) ع(قال أبو بکر لعلي اختلف علیك اثنان، ف
  .في ذلك الیوم) ع(فانصرف علي 
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من أبي جعفر محمد بن : ممن سمعت ھذا الحدیث؟ قال: فسألت زائدة بن قدامة

  ).ع(علي بن الحسین 
  حدثنا مطر: و أخبرنا مخول بن إبراھیم النھدي، قال: قال -۱۲۵

  :ة الثماليحدثنا أبو حمز: بن أرقم قال
و بویع أبو بکر، تخلف ) ص] ( النبي[لما قبض : ، قال)ع(عن علي بن الحسین 

ء فیبایع؟،  أ ال ترسل إلی ھذا الرجل المتخلف فیجي: فقال عمر ألبي بکر) ع(علي 
) ص(یقول لك خلیفة رسول اهللا : یا قنفذ اذھب إلی علي و قل له]: أبو بکر[قال 

سبحان اهللا ما أسرع ما کذبتم علی رسول : ، و قالصوته) ع(فرفع علي ! تعال بایع
أ ال تبعث إلی ھذا الرجل المتخلف : فرجع فأخبره، ثم قال عمر: ، قال)!ص(اهللا 

  :اذھب إلی علي، فقل له: ء یبایع؟ فقال لقنفذ فیجي
من : تعال بایع، فذھب قنفذ، فضرب الباب، فقال علي ع: یقول لك أمیر المؤمنین

! تعال فبایع: یقول لك أمیر المؤمنین: ما جاء بك؟ قال: ذ، فقالأنا قنف: ھذا؟ قال
فأخبره، فقام : لقد ادعی ما لیس له، فجاء! سبحان اهللا: صوته، و قال) ع(فرفع علي 

ء إلیه، فمضی إلیه جماعة، فضربوا  انطلقوا إلی ھذا الرجل حتی نجي: فقال: عمر
من : ، فقالت] ه[ت امرأت الباب، فلما سمع علي ع أصواتھم لم یتکلم، و تکلم

  ھؤالء،
  :یخرج و یبایع، فرفعت فاطمة ع صوتھا، فقالت: قولي لعلي: فقالوا

فلما سمعوا صوتھا، بکی کثیر !! یا رسول اهللا ما لقینا من أبي بکر و عمر بعدك؟
ممن کان معه، ثم انصرفوا، و ثبت عمر في ناس معه، فأخرجوه و انطلقوا به إلی 

  :بایع، قال: ، فقال أبو بکر!بین یدیه أبي بکر حتی أجلسوه
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فأنا : ، قال علي ع!إذا و اهللا الذي ال إله إال ھو تضرب عنقك: فإن لم أفعل؟، قال

إذا و اهللا الذي ال : فإن لم أفعل، قال: بایع، قال): أبو بکر(عبد اهللا و أخو رسوله قال 
بن أم إن القوم یا ا: إله إال ھو، تضرب عنقك، فالتفت علي ع إلی القبر، و قال

  !..ثم بایع و قام  استضعفوني و کادوا یقتلونني
: حدثنا ابن أبي حنیفة، عن داود بن الحصین، قال: قال: و حدث الواقدي ۱۲۶

من غیر مشورة و : غضب رجال من المھاجرین و األنصار في بیعة أبي بکر، و قالوا
لفا عن البیعة، ال رضی منا، و غضب علي و الزبیر، و دخال بیت فاطمة، و تخ

فجاءھم عمر في عصابة، فیھم أسید بن حضیر و سلمة بن أسلم بن جریش 
  اخرجوا أو: األشھلي، فصاح عمر

، فأبوا أن یخرجوا، فصاحت بھم فاطمة و ناشدتھم اهللا، فأمر عمر !لنحرقنھا علیکم
سلمة بن أسلم، فدخل علیھما، و أخذ سیف أحدھما فضرب به الجدار حتی 

  ..جه ما یسوقھما حتی بایعاکسره، ثم أخر
أخبرنا سلمة بن الفضل عن محمد بن : و أخبرني إسحاق بن إبراھیم، قال  قال ۱۲۷

  :إسحاق، عن عبد الملك بن أعین، عن أبي حرب بن أبي األسود الدئلي، قال
بعثني أبي إلی جندب بن عبد اهللا البجلي، أسأله عما حضر من أبي بکر و عمر مع 

لست أسألك : فکتب إلیه: قال!! أخذاھا من علي: ی البیعة، قالعلي، حیث دعواه إل
ء به ملبیا،  بعثا إلی علي فجي: عن رأیك، اکتب لي بما حضرت و شاھدت، فکتب

إذا تقتلون : ، قال!إذا تقتل: فإن لم أفعل؟ قال:] علي[بایع، قال : فلما حضر، قاال له
ثم قاال !! م، و أما أخو رسول اهللا فالأما عبد اهللا فنع: عبد اهللا و أخا رسول اهللا، قاال

  :له
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إذا تقتلون عبد اهللا و أخا : إذا تقتل و صغرا لك، قال: لم أفعل؟ قاال]  إن: [بایع، قال

  :قال! أما عبد اهللا فنعم، و أما أخو رسول اهللا فال: رسول اهللا، قاال
  .فرجع یومئذ و لم یبایع

  ]: الواقدي[قال 
حدثني أبي عن محمد بن جمھور، : قال: ابن الشیخو روى النعمان المعروف ب ۱۲۸

لما خرج أمیر المؤمنین علي : ، قال)ع(عن زرارة، عن أبي عبد اهللا جعفر بن محمد 
فما بقیت امرأة ھاشمیة إال خرجت معھا ! والھة) ع(ع من منزله، خرجت فاطمة 

لئن خلوا عن ابن عمي، فو الذي بعث محمدا بالحق : حتی انتھت من القبر فقالت
  لم تخلوا عنه،

ألنشرن شعري، و ألضعن قمیص رسول اهللا الذي کان علیه حین خرجت نفسه 
علی رأسي و ألخرجن إلی اهللا، فما صالح بأکرم علی اهللا من ابن عمي، و ال الناقة 

  .بأکرم علی اهللا مني، و ال الفصیل بأکرم علی اهللا من ولدي
انقلعت ) ص(حیطان مسجد رسول اهللا و کنت قریبا منھا، فرأیت و اهللا : قال سلمان

یا سیدتي و : فقلت! من أسفلھا، حتی لو أراد الرجل أن ینفذ من تحتھا لنفذ
! موالتي، إن اهللا تبارك و تعالی بعث أباك رحمة فال تکوني نقمة، فرجعت الحیطان

  .حتی سطعت الغبرة من أسفلھا فدخلت في خیاشیمنا
لسانه دون سیفه و قد قعد في بیته ستة فمن أین زعموا أنه لم یطلب الخالفة ب

  :أشھر یعلم الناس، فمرة یخرج ملبیا، و مرة یدارى، و مرة یقول
  .تضرب عنقك: فإن لم أفعل، یقال له: یقول]  بایع: [و یقال له
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ثم دخل بعد ذلك، فیما دخل فیه الناس، و أشفق علی اإلسالم و أھله، و خاف أن 

شاغب، فإن األنصار لما رأت األمر قد أزیل یثور علیه من کالم متکلم أو شغب 
  :فمنا أمیر و منکم أمیر، و قالوا: عن صاحبه، قالت

  :نرد ھذا األمر جدعا إذ أزلتموه عن أھل بیت النبوة فخدعوا فقیل لھم
منا األمراء، و منکم الوزراء، فصاروا ھم األمراء، و لم تکن األنصار وزراء فدعاه 

ظھار، و رأى التجافي عن األمر أصلح، و علم أن النظر للدین إلی الکف عن اإل
ترك منازعة من ال یصلح لکل األمور ال یعادل التغریر بالدین و ال یفي بالخطاب في 
دروس اإلسالم و ما فیه فساد العاجلة و اآلجلة، فآثر الخمول ظنا بالدین، و آثر 

  .اآلجلة علی العاجلة
أن یخرجوا إلی محاربتھم، فقالوا ألبي  ثم وقع أمر الردة، و امتنع کثیر من الناس

فضرع أبو بکر إلی ! قاعد عنك؟) ص(کیف تخرج؟ و إبن عم رسول اهللا : بکر
عثمان بن عفان، و سأله أن یکلم علي بن أبي طالب ع و یسأله البیعة فإنه لو ال 

یا : مخافة إضطراب األمر علیه لجعلھا لعلي، فعندھا مشی عثمان إلی علي ع، فقال
  .رسول اهللا، إنه ال یخرج إلی قتال ھذا العدو أحد و أنت قاعد بن عم

لما : حدثني عبد الرحمن بن جعفر، عن ابن عون، قال: رواه الواقدي قال ۱۲۹
إنه ال یخرج ]  رسول اهللا[یا ابن عم : ارتدت العرب، مشی عثمان إلی علي ع، فقال
  أحد في قتال ھذا العدو و أنت لم تبایع و قد

ر کما ترى، و عسی اهللا أن یجعل فیما ترى خیرا، و إني أخشی من تراقب األمو
األمر أن یعظم فیأتي بما فیه الزوال، فلم یزل عثمان بعلي حتی مشی به إلی أبي 
بکر، و سر بذلك من حضر من المسلمین، و خرجت به الرکبان في کل وجه و 

  .جد الناس في القتال
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مر بالسیف إذ أبصر أسیاف الفتن ، و کان مع ذلك مذھبه الکف عن تحریك األ

مسلولة، و شواھد الفساد بادیة، و أرماح القوم توجھت ألکباد اإلسالم و أھله، 
  :فأمسك عن طلب حقه، و مع ذلك فإن العرب کانت في أمره علی طبقات

فمن رجل قتل علي ع أباه و أخاه أو إبنه، أو إبن عمه، أو حمیمه أو صفیه، أو 
مضطغن قد أغضب علی حقه فھو ینتظر الفرصة، و یترقب سیده، أو فارسه، فھو 

کیف تھجع قریش، : الدائرة، قد کشف قناعه و أبدى عداوته، حتی قال قائلھم منھم
  .و قد قتلت منھم سبعین رجال تشرب آناقھم الماء قبل شفاھھم

  و من رجل قد أخفی غیظه و أکمن ضغنه، و إنما یحرکه أول علة
و أول فتنة تنجم، فھو یترصد الفرصة، و یترقب  تحدث، و أول تأویل یعرض،

  الفتنة، حتی یصول صیال األسد و یروغ روغان الثعلب، فیشفي غلیله، کما
]  الفاکه[قتل خالد بن الولید بالغمیصاء، الرجال، و تعدى إلی األطفال بعمه الفاکھة 

بیاض  یدیه إلی السماء، مما و رأى المسلمون): ص(بن المغیرة، حتی رفع النبي 
  .اللھم إني أبرأ إلیك مما صنع خالد، ثم بعث علیا ع فوداھم: إبطیه، و قال

و من موتور قد شجی بثکله قد زمه اإلسالم، و قیده الدین، فھو یکابد حقده و 
  .یساور غیظه، إذا ذکر مصرع أبیه أو أخیه

و من رجل عرف شدته في أمره و اعتقاده في دینه، و خشونة مذھبه، و جملة 
  ).ع(ه، و من وااله أمره علی الخلق و حذر مخالفته، فأراد رجال ألین منه نفس

و من رجل کره أن تکون النبوة و الخالفة في مغرس واحد، فإن ذلك أحرى أن 
  .تعود دولة، في قبائل قریش

و من ھمج رعاع ال نظام لھم و ال إختیار عندھم، و ھم األعراب و أشباه األعراب 
ث یجتمعون، و یجتمعون من حیث یتفرقون، ال تؤمن أجالف یتفرقون من حی
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صولتھم إذا ھاجوا، و ال یؤمن ھیجھم إذا سکتوا، إن أحصنوا بغوا، و إن أجدبوا 

  .أثاروا
و من فرقة قد تفقھوا في الدین، و عرفوا سبب اإلمامة، و أین محلھا، و لکنھم قلیل 

  .ن الباقینفي کثیر، و خیار في کل زمان، و إن کثروا فھم أقل عددا م
ثم وجب علی األمة إذا قعد ھذا الرجل المدلول علیه من طلب حقه بسیفه للعلة 

قد دل علیه، فلما کفاه ع لم یحتج أن یدل علی ) ص(التي ذکرناھا، و أن النبي 
نفسه، و ھذا کما دعا اهللا عز و جل المالئکة إلی السجود آلدم، فلم یکن آلدم أن 

  : ذلك، و قول النبي ص له ع دلیل حیث قالیدعو إلی نفسه، و قد کفاه اهللا
  .یا علي أنت بمنزلة الکعبة یؤتی إلیھا و ال تأتي

رواه العباس بن بکار، عن شریك، عن سلمة بن کھیل، عن الصنابحي عن  ۱۳۰
  .یا علي أنت بمنزلة الکعبة یؤتی إلیھا و ال تأتي): ص(قال رسول اهللا :: علي ع قال

   مناشدته ع مع الخوارج
   و قد احتج علی الخوارج حین -۱۳۱

نقمنا یا ابن عباس علی صاحبك : بعث علي ع بعبد اهللا بن عباس، یحاجھم، فقالوا
  !.خصاال کلھا مکفرة موبقة، تدعو إلی النار

فإنه محا اسمه من إمرة المؤمنین، ثم کتب الکتاب بینه و بین معاویة، : أما األولی
  .ؤمنون و لسنا نرضی أن یکون علي ع أمیرنافإذا لم یکن أمیر المؤمنین، فنحن الم

انظرا، فإن کان معاویة أحق : فإنه شك في نفسه، حیث قال للحکمین: الثانیة] و أما[
بھا مني فأثبتاه، و إن کنت أولی بھا منه؟، فأثبتاني، فإذا ھو قد شك في نفسه، فلم 

  .یدر أ ھو أحق بھا أم معاویة؟ فنحن فیه أشد شکا
  .فإنه جعل الحکم إلی غیره، و قد کان عندنا من أحکم الناس: و أما الثالثة
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  .فإنه حکم في دین اهللا الرجال، و لم یك ذاك إلیه: و أما الرابعة

  .قسم بیننا الکراع و السالح یوم البصرة، و منعنا النساء و الذریة: و أما الخامسة
  .فإنه کان وصیا، فضیع الوصیة: و أما السادسة

  .سمعت یا أمیر المؤمنین مقالة القوم، و أنت أحق بالجوابقد : فقال ابن عباس
  ):ع(فقال 

  أ لستم ترضون بحکم اهللا و حکم رسوله؟: قل لھم: یا ابن عباس
) ص(أبدأ علی ما بدأتم به أول األمر، فقد کنت أکتب لرسول اهللا : نعم، قال: قالوا

  :یوم صالح أبا سفیان و سھیل بن عمرو فکتبت
ھذا ما تصالح علیه محمد رسول اهللا، و سھیل بن عمرو *: لرحیمبسم اهللا الرحمن ا

إنا ال نعرف الرحمن الرحیم، و ال نقر أنك رسول : و صخر بن حرب، فقال سھیل
اهللا فمحوت الرحمن الرحیم، و کتبت باسمك اللھم، و محوت رسول اهللا، و کتبت 

  محمد بن عبد اهللا،
  ب و أنت مکره، ویا علي إنك تدعی إلی مثلھا، فتجی: فقال لي

قد ظلمناك إن أقررنا : ھکذا، کتبت بیني و بین معاویة و عمرو بن العاص، فقاال
علي بن أبي طالب، فمحوت کما محا : أنك أمیر المؤمنین و قاتلناك، و لکن اکتب

ھذه لك : رسول اهللا، و کتبت کما کتب رسول اهللا، فإن أثبت ما ثبتوني؛ فقالوا
  .خرجت منھا

  :إني شککت في نفسي، حیث قلت للحکمین: ولکمو أما ق: قال
انظرا، فإن کان معاویة أحق بھا مني، فأثبتاه، فإن ذلك لم یکن شکا مني و لکنه 

  و إنا أو إیاکم لعلی ھدى أو في ضالل مبین: نصف من القول، و قد قال اهللا تعالی
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ه لك و ھذ: أن نبیه کان علی الحق، قالوا: فلم یکن ذلك شکا، و قد علم اهللا

  .خرجت منھا
إني جعلت الحکم إلی غیري، و قد کنت عندکم من أحکم : و أما قولکم: قال

، جعل الحکم إلی سعد یوم بني قریظة، و قد کان )ص(فھذا رسول اهللا ! الناس،
لقد کان لکم في رسول اهللا أسوة حسنة، : أحکم الناس؟، و قد قال اهللا تعالی

إني : و أما قولکم: ه لك خرجت منھا؛ قالو ھذ: ، قالوا)ص(فتأسیت برسول اهللا 
و من قتله : حکمت في دین اهللا الرجال فقد حکم اهللا جل ذکره في طائر، فقال

فدماء المسلمین   منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم
إني قسمت : و أما قولکم: و ھذه لك خرجت منھا؛ قال: أعظم من دم طائر، قالوا

م البصرة الکراع و السالح و منعتکم النساء و الذریة، فإني مننت علی أھل یو
علی أھل مکة، و قد عدوا علینا أخذناھم ) ص(البصرة، کما من رسول اهللا 

و ھذه : بذنوبھم، و لم نأخذ صغیرا بکبیر، و بعد فأیکم یأخذ عائشة بسھمه؟، قالوا
  .لك خرجت منھا

ت الوصایة، فأنتم کفرتم و قدمتم علي غیري و کنت وصیا فضیع: و أما قولکم: قال
أزلتم األمر عني، و لم أك کفرت بکم، و لیس علی األوصیاء الدعاء إلی أنفسھم، 
فإنما تدعوا األنبیاء إلی أنفسھم و الوصي مدلول علیه مستغن عن الدعاء إلی نفسه، 

  :ذلك لمن آمن باهللا و رسوله، و قد قال اهللا تعالی
حج البیت من استطاع إلیه سبیال فلو ترك الناس الحج لم یکن و هللا علی الناس 

البیت لیکفر بترکه إیاه، و لکن کانوا یکفرون بترکه، ألن اهللا تبارك و تعالی قد نصبه 
یا علي أنت بمنزلة ): ص(لھم علما، و کذلك نصبني علما، حیث قال رسول اهللا 
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ت منھا و حججتنا، فأذعنوا و ھذه لك خرج: الکعبة یؤتی إلیھا و ال تأتي؛ فقالوا

  .معه أربعة آالف رجل ممن قعدوا عنه؛
  فأي دلیل أوضح من ھذا الدلیل في عدم قعوده عن طلب حقه بالسیف؛

طلبھم علی النکث و قاتلھم علیه، ] ف[ثم إنه لما بویع له، و نکث من نکث  ۱۳۲
  :و قد خطب الناس، فقال في خطبته

خلق الخلق و اختار خیرة من خلقه، و اصطفی إن اهللا ذا الجالل و اإلکرام، لما 
صفوة من عباده أرسل رسوله منھم و أنزل کتابه علیھم و شرع له دینه، و فرض 

أطیعوا اهللا و أطیعوا الرسول و أولي : فرائضه و کانت الجملة قول اهللا عز و جل
  . األمر منکم

رتددتم، و و ھؤالء أھل البیت خاصة دون غیرھم، فانقلبتم علی أعقابکم، و ا
نقضتم األمر، و نکثتم العھد و لم تضروا اهللا شیئا، و قد أمرکم اهللا أن تردوا األمر 
إلی اهللا و رسوله، و إلی أولي األمر منکم، المستنبطین للعلم، فأقررتم بمن جحدتم، 

  . أوفوا بعھدي أوف بعھدکم و إیاي فارھبون: و قد قال اهللا لکم
مان آل إبراھیم بینه اهللا لکم، فحسدوا، فأنزل اهللا عز إن أھل الکتاب و الحکمة و اإلی

أم یحسدون الناس علی ما آتاھم اهللا من فضله فقد آتینا آل إبراھیم الکتاب : و جل
و الحکمة و آتیناھم ملکا عظیما فمنھم من آمن به و منھم من صد عنه و کفی 

  .بجھنم سعیرا
ل من حسد آدم ع الذي خلقه فنحن آل إبراھیم فقد حسدنا کما حسد آباؤنا، و أو

   ، و أسجد له اهللا عز و جل بیده، و نفخ فیه من روحه
فکان من   مالئکته، و علمه األسماء و اصطفاه علی العالمین، فحسده الشیطان

، و نوح حسده قومه  من الخاسرین  ، ثم حسد قابیل ھابیل فقتله فکان الغاوین
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و یشرب مما تشربون، و لئن ) منه(کلون ما ھذا إال بشر مثلکم یأکل مما تأ: فقالوا

و هللا الخیرة، یختار من یشاء من عباده، و .  إذا لخاسرون) إنکم(أطعتم بشرا مثلکم 
  .، یؤتي الملك من یشاء و الحکمة من یشاء*یختص برحمته من یشاء

أال و نحن أھل البیت الذین أذھب اهللا عنا الرجس، فنحن ) ص(ثم حسد نبینا 
إن أولی الناس بإبراھیم للذین اتبعوه و : د آباؤنا، قال اهللا تعالیمحسودون کما حس

  :، و قال تعالی ھذا النبي
؛ فنحن أولی الناس بإبراھیم، و *أولوا األرحام بعضھم أولی ببعض في کتاب اهللا

نحن ورثناه، و نحن أولو األرحام اللذین ورثناه الکعبة و الحکمة، و نحن أولی 
  . فمن تبعني فإنه مني: ملة إبراھیم؟ و قد قال اهللا عز و جل بإبراھیم أ فترغبون عن

یا قوم أدعوکم إلی اهللا و إلی رسوله و إلی کتابه، و إلی ولي أمره و وصیه، و 
   وارثه، فاستجیبوا لنا، و اتبعوا آل إبراھیم، و اقتدوا بنا، فإن ذلك
: براھیم ع حیث قاللنا فرضا واجبا، و األفئدة من الناس تھوي إلینا، و ذلك دعوة إ

  . فاجعل أفئدة من الناس تھوي إلیھم
فھل نقمتم منا إال أن آمنا باهللا و ما أنزل علینا، فال تفرقوا فتضلوا، و اهللا شھید 

  .علیکم، فقد أنذرتکم، و دعوتکم، و أرشدتکم ثم أنتم أعلم و ما تختارون
باطال، و والی  ھلك من قارن حسدا، و قال]:  أخرى[و قال ع أیضا في خطبة  ۱۳۳

علی عداوتنا أو شك في فضلنا، إنه ال یقاس بنا آل محمد من ھذه األمة أحد، و ال 
یسوى بنا من جرت نعمتنا علیھم، نحن أطول الناس أغراسا، و نحن أفضل الناس 

ء الغالي، و لنا خصائص  أنفاسا، و نحن عماد الدین، بنا یلحق التالي، و إلینا یفي
الوصیة و الوراثة، و حجة اهللا علیکم في حجة الوداع یوم غدیر حق الوالیة، و فینا 
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خم، و بذي الحلیفة، و بعده المقام الثالث بأحجار الزیت، تلك فرائض ضیعتموھا، 

  .و حرمات انتھکتموھا، و لو سلمتم األمر ألھله، و لو أبصرتم باب الھدى رشدتم
ة، و حرصت علی اللھم إني قد بصرتھم الحکمة، و دللتھم علی طریق الرحم

توفیقھم بالتنبیه و التذکرة، و دللتھم علی طریق الجنة بالتبصر و العدل و التأنیب، 
  .لیثبت راجع، و یقبل و یتعظ مذکر، فلم یطع لي قول

  :اللھم إني أعید القول لیکون أثبت للحجة علیھم
موا أن یا أیھا الناس، اعرفوا فضل من فضل اهللا، و اختاروا حیث اختار اهللا، و اعل

إنما یرید اهللا لیذھب عنکم الرجس أھل : اهللا قد فضلنا أھل البیت بمنه حیث یقول
  .البیت و یطھرکم تطھیرا

، و من کل دنیة و کل رجاسة، *ما ظھر منھا و ما بطن  فقد طھرنا اهللا من الفواحش
فنحن علی منھاج الحق و من خالفنا فعلی منھاج الباطل، و اهللا لئن خالفتم أھل 

نبیکم لتخالفن الحق إنھم ال یدخلونکم في ردى، و ال یخرجونکم من باب  بیت
أني و أھل ) ص(ھدى و لقد علمتم و علم المستحفظون من أصحاب رسول اهللا 

   بیتي مطھرون من
ال تسبقوھم فتضلوا، و ال تخالفوھم فتجھلوا، و ال ): ص(الفواحش، و لقد قال 

ھم أعلم منکم کبارا، و أحکمکم صغارا، و تخلفوا عنھم فتھلکوا، و ال تعلموھم فإن
اتبعوا الحق و أھله حیث کانوا قد و اهللا فرغ من األمر، ال یزید فیمن أحبني رجل 

یا علي إن اهللا قد : قال لي) ص(منھم و ال ینقص منھم رجل؛ و ذلك أن رسول اهللا 
أخذ من شیعتك المیثاق، ال یزید فیھم رجل و ال ینقص منھم رجل، أنت و 

  .تك في الجنةشیع
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و أضمروا ) ص(لقد استکبر أقوام في زمن رسول اهللا : و قال ع في مقام آخر ۱۳۴

لعلي الغل المدفون و من بعده ما قعدوا للثقل األکبر بالمرصد، حتی أدخلوا فیه 
اإللحاد و قعدوا للثقل األصغر باالضطھاد، و لقد أسروا في رسول اهللا النجوى و 

و اهللا لقد ارتد   عارضوا علیه الحسد من عند أنفسھمصدق فیه بعضھم بعضا، و ت
بعد رسول اهللا أقوام، ارتدوا علی األعقاب و غالتھم السبل، و اتکلوا علی الوالئج، و 
ھجروا السبب الذي أمروا بمودته، أصابوا باألمر غیر أھله، و نقلوا البناء من غروس 

  أساسه، و بنوه فی غیر
  .موضعه

ائر، فتحوا علی أنفسھم باب البالء، و أغلقوا باب العافیة، و فتلك لعمري، أکبر الکب
ترکوا الرخاء، و اختاروا البالء، فصاروا في غمرة تغشی أبصار الناظرین، و ریب 
بنته لھا عقول الطامعین، منھا یشعث البنیان، و اتبعوا ملة من شك و ظلم و حسد، 

مضاھیا للسامري، في قوله و رکن إلی الدنیا، و ھو القائل ألشباھه في اإلسالم 
مقتدیا به في أفعاله، جاھال لحق القرابة مستکبرا عن الحق، ملقیا بیدیه إلی التھلکة 

   بعد البیان من اهللا عز و جل، و الحجج التي تتلو بعضھا بعضا، معتدیا علی
  .القرابة کما اعتدى في السبت أھله

الحاکم في حق ذي القربی و أال و إن لکل دم ثائر، و إن الثائر یرید دماءنا، و 
اهللا الذي ال یفوته مطلوب یوثر حذو النعل : الیتامی و المساکین و أبناء السبیل

بالنعل، مأکال بمأکل و مشربا بمشرب، أمر من طعم العلقم، و کما ھو آت قریب، و 
  .یحسبکم ما تزودتم، و حملتم علی ظھورکم من مطایا الخطایا، مع الذین ظلموا

  :ل ع علی الحسن ع، فقالثم أقب -۱۳۵
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حتی ) ص(یا بني، ما زال أبوك مدفوعا عن حقه، مستأثرا علیه منذ قبض رسول اهللا 

  . یوم الناس ھذا، و سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون
  :و قال ع في مقام آخر ۱۳۶

أیھا الناس، استصبحوا من شعلة مصباح واضح، و امتاحوا من عین صافیة، قد 
  ر، و امتاروا من طور الیاقوت األحمر، فلعمري ما فوض إلیکم؛روقت من الکد

و اعلموا أن الذي ھو أعلم بکم لو وقفتم ببابه، و قلدتموه األمر ھداکم، فلیس 
المعروف کل ما عرفتموه، و لیس المنکر کل ما أنکرتموه، فلربما سمیتم المعروف 

الفقیر الذي یحدث منکرا و سمیتم المنکر معروفا، و احتجتم إلی رأي البائس 
الرأي بعد الرأي، یرید أن یلصق ما ال یلتصق، ینقض رأیه ما قد أبرمه آل الرسول 

، و یھدم ما قد شیدوه لکم، و لو سلمتم األمر ألھله سلمتم، و لو أبصرتم )ص(
  .باب الھدى رشدتم

ألمور اهللا اهللا عباد اهللا، ألقوا ھذه األزمة إلی صاحب األمر عفوا، و ال تقیسوا ھذه ا
بآرائکم فترتدوا القھقرى علی أعقابکم، و ال تتکلوا علی أعمالکم، خوفا مما في 

غب أفعالکم؛ أال ] فتذموا[غب أناتکم، و ال تزولوا عن صاحب األمر فتذقوا 
فتمسکوا من إمام الھدى بمعجزته، و خذوا من یھدیکم و ال یضلکم، فإن العروة 

  . اتقوا و الذین ھم محسنون الوثقی التي تفوتکم، إن اهللا مع الذین
  :و قال ع في مقام آخر، لما ولي األمر ۱۳۷

أھلك اهللا فرعون و ھامان و قارون، و الذي نفسي بیده، لتخلخلن خلخلة و لتبلبلن 
   بلبلة، و لتغربلن غربلة، و لتساطن سوطة القدر حتی

قد و ل) ص(یعود أسفلکم أعالکم، و لقد عدتم کھیئتکم یوم بعث فیکم نبیکم 
تبینت بھذا الموقف و بھذا األمر، و ما کتمت رحمة و ال سقطت وسمة، ھلك من 
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، الیمین و الشمال مضلة الطریق، و المنھج ما في کتاب اهللا  ادعی، و خاب من افترى

  .و آثار النبوة
أال إن أبغض عبد خلقه اهللا لعبد وکله إلی نفسه، و رجل قمش في أشباه الناس 

ما، حتی إذا ورد من آجن، و ارتوى من غیر طائل، قعد علما فسماه الناس عال
ء لم یکذب بصره، و  قاضیا للناس لتخلیص ما اشتبه من غیره، فإن قاس شیئا بشي

خباط عشوات، و مفتاح : ء کتم ما یعرف من نفسه، لکیال یقال إن أظلم علیه شي
]  فیغنم[و ال ینھض بعلم قاطع ]  فیسلم[جھاالت ال یسأل عما ال یعلم، فیسأل 

یذري الروایة إذراء الریح الھشیم، تصرخ منه المواریث، یحل بقضائه الفرج الحرام، 
بتصدیر ما ورد علیه، و ال ذاھل عما ]  ملي[و یحرم بقضائه الفرج الحالل ال یلی 

  فرط عنه؛
أال إن علم الذي ھبط به آدم و جمیع ما فضلت به األنبیاء علیھم السالم فی عترة 

یتاه بکم و أین تذھبون؟، یا معشر من نجا من أصحاب السفینة، ھذا نبیکم، فأین 
مثلھا فیکم کما نجا في ھاتیك من، فکذلك من ینجو في ھذه منکم من ینجو، ویل 
لمن تخلف عنھم، إنھم لکم کالکھف ألصحاب الکھف سموھم بأحسن أسمائھم، 

  ھذا ملح أجاج فاشربوا و  و مما سموا به في القرآن، ھذا عذب فرات سائغ شرابه
فاحذروا، إنھم باب حطة فادخلوا؛ أال إن األبرار من عترتي و أطایب أرومتي، أعلم 
الناس صغارا و أعلمھم کبارا، من علم اهللا علمنا، و من قول صادق سمعنا، فإن 
تتبعوا آثارنا تھتدوا ببصائرنا، و إن تدبروا عنا یھلککم اهللا بأیدینا، أو بما شاء، معنا 

ق، من تبعھا لحق، و من تخلف عنھا محق، و بنا ینیر اهللا الزمان الکلف، و رایة الح
بنا یدرك اهللا ترة کل مؤمن، و بنا یفك اهللا ربقة الذل عن أعناقکم، و بنا یختم اهللا ال 

  .بکم
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  :و قال ع في موطن آخر ۱۳۸

  .و أشار بیده إلی وجھه -یا معشر الناس، أنا أنف الھدى و عیناه،
اجتمعوا ] قد[، ال تستوحشوا في طریق الھدى لقلة أھله، فإن الناس یا معشر الناس

  .علی مائدة شبعھا قصیر و جوعھا طویل، و اهللا المستعان
یا معشر الناس، إنما عقر ناقة ثمود رجل واحد، فأصابھم العذاب بنیاتھم في 

  .فنادوا صاحبھم فتعاطی فعقر: عقرھا، قال اهللا عز و جل
  :ناقة اهللا و سقیاھا فکذبوه فعقروھا و قال: و قال لھم نبي اهللا

فاتقوا اهللا و أطیعون و ال تطیعوا أمر المسرفین، الذین یفسدون في األرض و ال 
  . إن اهللا مع الذین اتقوا و الذین ھم محسنون: و قال تعالی  یصلحون

  : و قال ع في مقام آخر قوال قاطعا لمن فھمه فیه ألھل المعرفة مقنع أنه ۱۳۹
من نفسه خیفة أشفق علیه من غلبة الرجال، و ذوي ]  ع[یوجس موسی  ] لم[

الضالل، و کان بنو یعقوب علی المحجة العظمی حتی باعوا أخاھم و عقوا أباھم، 
و بعد اإلقرار توبتھم، و باستغفار أبیھم راحتھم، الیوم توافقنا علی حدود الحق و 

  .الباطل، و تتأھب أبناؤه، من وثق بماء لم یظمأ
خطب علیه السالم، بعد إفضاء األمر إلیه و کفتنا المئونة بما ذکر فیھا مما احتاج  و

  :إلیه الناس من علة قعوده و بیعته ألبي بکر و عمر، و ذلك حین سئل عنھما، فقال
  !.لو قاتلتم عدوکم کان أصلح لکم من مسألتي عنھما، -۱۴۰
أبي طالب ع بعد ما خطب علي بن : و روى الشعبي، عن شریح بن ھاني قال ۱۴۱

  :افتتحت مصر، ثم قال
  :و إني مخرج إلیکم کتابا، و کتب
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من عبد اهللا علي أمیر المؤمنین إلی من قرأ کتابي من * بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :المؤمنین و المسلمین
بشیرا و نذیرا للعالمین و أمینا علی التنزیل، و ) ص(أما بعد، فإن اهللا بعث محمدا 

ة، و کنتم یا معشر العرب علی شر دین تنحتون في حجارة خشن شھیدا علی األم
من صفاة صم، و تسفکون دماءکم، و تقتلون أوالدکم و تقطعون أرحامکم، و 

، سبلکم خائفة، و األصنام فیکم منصوبة؛ فمن اهللا *أموالکم بینکم بالباطل  تأکلون
بعث في ھو الذي : و بعثه إلیکم رسوال، فقال) ص(عز و جل علیکم بمحمد 

األمیین رسوال منھم یتلوا علیھم آیاته و یزکیھم و یعلمھم الکتاب و الحکمة و إن 
  . کانوا من قبل لفي ضالل مبین

إلیکم من أنفسکم بلسانکم، فعلمکم الکتاب و الحکمة و ) ص(فکان الرسول 
الفرائض، و أمرکم بصلة أرحامکم، و حصن دمائکم و أداء األمانة إلی أھلھا، و 

عن النجاسة، و أمرکم بکل خیر یدني إلی الجنة و یباعد من النار، فلما نھاکم 
استکمل مدته من الدنیا توفاه اهللا حمیدا سعیدا مرضیا علمه، مشکورا سعیه، فیا لھا 
من مصیبة، خصت األقربین، و عمت جمیع المسلمین؛ فلما مضی لسبیله، ترك 

ن ال یتخاذالن، و مجتمعین ال کتاب اهللا و أھل بیته إمامین ال یختلفان، و أخوی
یفترقان، قد کنت أولی الناس به مني بقمیصي، فسارع المسلمون بعده، فو اهللا ما 

أن العرب تعدل ھذا األمر بعد محمد !! کان یلقی في روعي، و ال یخطر علی بالي
عني، فلما أبطئوا بالوالیة علي، و ھموا بإزالتھا عني، و ثبت األنصار و ھم ) ص(

إذا لم تسلموھا لعلي فصاحبنا سعد بن عبادة أحق بھا من : إلسالم، فقالتکتیبة ا
  !.غیره
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فو اهللا ما أدري إلی من أشکو؟ إما أن تکون األنصار ظلمت حقھا، و إما أن یکونوا 

  .!.ظلموني بل حقي المأخوذ، و أنا المظلوم
ره أن یصلي إن رسول اهللا استخلف أبا بکر في حیاته، ألنه أم: و قال قائل من القوم

فأتی ! بالناس و الصالة ھي اإلمامة؛ فعالم المشورة فیه إن کان رسول اهللا استخلفه؟
  .یعرضون علي النصرة]  ص[رھط من أصحاب محمد 

منھم خالد، و أبان ابنا سعید بن العاص، و المقداد بن األسود الکندي و أبو ذر 
بن العوام، و أبو سفیان بن الغفاري، و عمار بن یاسر، و سلمان الفارسي، و الزبیر 

  :حرب، و البراء بن مالك األنصاري، فقلت لھم
إن عندي من نبي اهللا العھد و له الوصیة، و لیس لي أن أخالفه، و لست أجاوز 
أمره، و ما أخذه علي اهللا، لو خزموا أنفي ألقررت سمعا و طاعة هللا عز و جل، فبینا 

أبي بکر و أجفلوا علیه لیبایعوه، و ما  قد انثال الناس علی: أنا علی ذلك، إذ قیل
   ظننت أنه تخلف عن جیش أسامة، إذ کان

قد أمره علیه و علی صاحبه، و قد کان أمر أن یجھز جیش أسامة، فلما ) ص(النبي 
رأیته قد تخلف و طمع في اإلمارة، و رأیت انثیال الناس علیه أمسکت یدي، و 

ن قد رفض نفسه، فلبثت ما شاء في الناس مم) ص(رأیت أني أحق بمقام محمد 
اهللا حتی رأیت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالم و أظھرت ذلك یدعون إلی 

فخشیت إن لم أنصر اإلسالم و قعدت، أن ) ص(محو دین اهللا، و تغییر ملة محمد 
أرى فیه ثلما و ھدما، تکون مصیبته علي أعظم من فوت والیة أمورکم التي إنما 

، ثم یزول ما کان منھا کما یزول السراب، و ینقشع کما ینقشع ھي متاع أیام قالئل
السحاب؛ و رأیت الناس قد امتنعوا بقعودي عن الخروج إلیھم، فمشیت عند ذلك 
إلی أبي بکر فتألفته، و لو ال أني فعلت ذلك لباد اإلسالم، ثم نھضت في تلك 
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ثم * لو کره المشرکون و... کلمة اهللا ھي العلیا   األحداث حتی أناخ الباطل، و کانت

و اهللا ما أردتھا حتی : إن سعد بن عبادة، لما رأى الناس یبایعون أبا بکر، نادى
صرفت عن علي، و ال أبایعکم أبدا حتی یبایعکم علي، و لعلي ال أفعل و إن بایع، 
و أحببت أن أقطع قول سعد فرکب فرسه و أتی حوران، و أقام في غسان حتی 

  .ھلك، و أبی أن یبایع
یا معشر قریش ھل فیکم رجل تحل له : و قام فروة بن عمر األنصاري، فقال

  :ال، قال: الخالفة، أو یقبل في الشورى فیه ما في علي؟ قالوا
: قالوا! فما صدکم عنه؟: ، قال!نعم: فھل فی علي ما لیس فی أحد منکم؟ قالوا

نتکم لقد أخطأتم أما و اهللا لئن کنتم أصبتم أس: قال! اجتماع الناس علی أبي بکر؟
سننکم، فلو جعلتموھا في علي ألکلتم من فوقکم و من تحت أرجلکم؛ فتولی أبو 
بکر فصحبته و اهللا مناصحا، و أطعته فیما أطاع اهللا، جاھد و ما طمعت أن لو حدث 
به حادث و أنا حي أن یرد األمر الذي نازعته فیه إلی طمع مستیقن، و ال یئست 

لو ال خاصة ما بینه و بین عمر، و أمر قد عقداه بینھما، منه یأس من ال یرجوه، و 
لبریدة األسلمي، و ) ص(لظننت أنه ال یدفعھا عني ھذا، و قد سمع قول النبي 

  :ذلك
  :بعثني و خالد بن الولید إلی الیمن فقال) ص(أن النبي 

إذا تفرقتما فکل واحد منکما أمیر علی حیاله، و إذا اجتمعتما فأنت یا علي أمیر 
لی خالد، فأغرنا علی أبیات، و سبینا فیھم خولة بنت جعفر جان الصفا، و إنما ع

و بعث بریدة ! سمیت جان الصفا لحسنھا، فأخذت خولة و اغتنمھا خالد مني
، فأخبره بما کان مني و من أخذي خولة، فقال له )ص(األسلمي إلی رسول اهللا 
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بعدي، و یسمعھا أبو بکر حظه في الخمس أکثر مما أخذ، إنه ولیکم ): ص(النبي 
  !.و عمر

، فلما احتضر بعث إلی عمر فواله، !و ھذا بریدة لم یمت، فھل بعد ھذا مقال لقائل؟
فسمعت و أطعت، و ناصحت للدین، و تولی عمر تلك األمور، و کان مرضي 

لن یعدلھا عني، : السیرة، میمون النقیبة عندھم، حتی إذا احتضر، قلت في نفسي
و دعا أبا طلحة زید بن سھل ! ة، و أمر صھیبا أن یصلي بالناسفجعلني سادس ست

کن في خمسین رجال من قومك فاقتل من أبی أن یرضی من : األنصاري، فقال
و ھو عن ھؤالء الستة راض، و ) ص(قبض رسول اهللا : فکیف قال! ھؤالء الستة،

عنھم، إن اقتل من أبی منھم و ھم عنده ممن قد رضي اهللا و رسوله : في حالة: قال
ثم اجتمعوا فما کانوا لوالیة أحد أشد کراھیة منھم لوالیتي !! ذلك لمن العجب

  :علیھم، فکانوا یسمعوني أحاج أبا بکر فأقول
یا معشر قریش إنا أھل البیت أحق بھذا األمر منکم ما کان فینا من یقرأ القرآن، و 

   یعرف السنة و یدین بدین الحق، فخشي القوم إن أنا ولیت
ھم أن ال یکون لھم في األمر نصیب ما بقوا، و أخذوا بأنفاسھم، و اعترض في علی

حلوقھم، فأجمعوا إجماعا واحدا، فصرفوا الوالیة عني إلی عثمان و أخرجوني من 
  !!.رجاء أن ینالوھا و یتداولوھا، ثم قالوا ھلم فبایع و إال جاھدناك! اإلمرة علیھم

یا ابن أبي طالب إنك : عبد الرحمن فبایعت مستکرھا، و صبرت محتسبا، فقال
حرصي علی أن یرجع حقي في عافیة، و ال یجوز : علی ھذا األمر لحریص، قلت

لي عنه السکوت إلثبات الحجة علیکم، و أنتم حرصتم علی دنیا تبید، فإني قد 
جعلني اهللا و رسوله أولی به منکم، و أنتم تصرفون وجھي دونه، و تحولون بیني و 

اللھم إني أستعدیك علی قریش، فإنھم * ، و اهللا ال یھدي القوم الظالمینبینه، فبھتوا
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قطعوا رحمي، أضاعوا سنتي، و صغروا عظیم منزلتي، و أجمعوا علی منازعتي، أمرا 

أال إن في الحق أن تأخذه، و في : کنت أولی الناس به منھم فسلبونیه، ثم قالوا
  و ایم اهللا لو الحق أن تمنعه فاصبر کمدا أو مت متأسفا حنقا،

استطاعوا أن یدفعوا قرابتي کما قطعوا سنتي لفعلوا، و لکن لم یجدوا إلی ذلك 
یا ابن أبي طالب لك والیة أمتي من : عھد إلي فقال) ص(سبیال، و کان نبي اهللا 

بعدي فإن ولوك في عافیة و اجتمعوا علیك بالرضا فقم بأمرھم، و إن اختلفوا 
  .ن اهللا سیجعل لك مخرجاعلیك فدعھم و ما ھم فیه، فإ

فنظرت فإذا لیس معي رافد و ال ذاب، و ال مساعد إال أھل بیتي فضننت بھم علی 
الموت و الھالك و لو کان بھم حمزة أو أخي جعفر، ما بایعت کرھا، فأغضیت 
علی القذى و تجرعت الشجی، و صبرت من کظم الغیظ علی أمر من العلقم و آلم 

  .لشفار،من حز ا]  للقلوب[القلوب 
   ثم تفاقمت األمور، فما زالت تجري علی غیر جھتھا، فصبرت

علیکم حتی إذا نقمتم علی عثمان أنبتموه فقتلتموه، خذله أھل بدر، و قتله أھل 
مصر، ما أمرت و ال نھیت عنه، و لو أمرت به لکنت قاتال، و لو نھیت عنه لصرت 

  .ناصرا
ي فنازعتموني و رافعتموني، و ثم جئتموني لتبایعوني فأبیت علیکم فأمسکت ید

بسطتم یدي فکففتھا، و مددتموھا فقبضتھا، ثم تداککتم علي تداکك الھیم علی 
ظننت أن بعضکم قاتل بعضا، و ]  حتی[حیاضھا یوم ورودھا، و ازدحمتم علي 

أنکم قاتلي حتی انقطع النعل و سقط الرداء، و وطئ الضعیف، و بلغ من سرور 
مل إلیھا الصغیر و خرج إلیھا الکبیر، و تحامل إلیھا العلیل الناس بیعتھم إیاي أن ح

و حسرت إلیھا الکفار، فقلتم بایعنا ال نجد غیرك و ال نرضی إال بك، فبایعنا ال 
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و دعوت الناس ) ص(نختلف، فبایعتکم علی کتاب اهللا و سنة نبیه ) ال(نتفرق و 

فبایعني فیمن بایعني إلی بیعتي، فمن بایعني طائعا قبلت منه و من أبی ترکته، 
طلحة و الزبیر، و لو أبیا ما أکرھتھما کما لم أکره غیرھما، و کان طلحة یرجو 
الیمن، و الزبیر یرجو العراق، فلما علما أني غیر مولیھما، استأذنا في العمرة، یریدان 

ء کان في نفسھا علي؛ و النساء نواقص  الغدرة، فأتیا عائشة فاستخفاھا مع شي
اقص اإلیمان، نواقص الحظوظ، فأما نقصان إیمانھن فقعودھن عن العقول، نو

الصالة في أیام حیضھن، و أما نقصان عقولھن فال شھادة لھن إال في الدین و 
   شھادة امرأتین برجل، و أما نقصان

  .حظوظھن فمواریثھن علی األنصاف من مواریث الرجال
األموال و الرجال، فبینا ھما و قادھما عبد اهللا بن عامر إلی البصرة، و ضمن لھما 

یقودانھا إذا ھي تقودھما، فاتخذاھا دریئة یقاتالن بھا و إلی خطیئة أعظم مما أتیا 
و کشفا عنھا حجابا ستره اهللا جل اسمه علیھا، ) ص(أخرجا أمھما زوجة رسول اهللا 

و صانا حالئلھما ما أنصفا اهللا و ال رسوله فأصابوا ثالث خصال من حقھا علی من 
یا : لھا من الناس في کتاب اهللا عز و جل، البغي و النکث و المکر، قال اهللا تعالیفع

  فمن نکث فإنما ینکث علی نفسه: و قال تعالی  أیھا الناس إنما بغیکم علی أنفسکم
  . و ال یحیق المکر السیئ إال بأھله: و قال تعالی

ربعة ما مني أحد بمثلھن، فقد و اهللا بغیا علي و نکثا بیعتي، و غدرا بي، إني منیت بأ
منیت بأطوع الناس في الناس، عائشة بنت أبي بکر و بأشجع الناس الزبیر بن 

   العوام، و بأخصم الناس طلحة بن
عبید اهللا، و بأکثر الناس ماال یعلی بن منیة التمیمي، أعان علي بأصواع الدنانیر، و 

مسلمین، فأتیا البصرة و أھلھا اهللا لئن استقام ھذا األمر ألجعلن ماله و ولده فیئا لل
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مجتمعون علی طاعتي و بیعتي، و بھا شیعتي و خزان بیت مال المسلمین، فدعوا 
الناس إلی معصیتي، و إلی نقض بیعتي فمن أطاعھم أکفروه و من عصاھم قتلوه، 
فثار بھم حکیم بن جبلة العبدي في سبعین رجال من عباد أھل البصرة و کانوا 

ات کأن جبھاتھم مثل ثفنات اإلبل، و أبی أن یبایعھما یزید یسمون أصحاب الثفن
   اتقیا اهللا، إن: بن الحرث الیشکري و ھو شیخ أھل البصرة یومئذ و قال

أولکما قادنا إلی الجنة فال یقودنا آخرکما إلی النار؛ أما یمیني فشغلھا عني علي 
، فخنق !ة إن شئتماببیعتي إیاه و أما شمالي فھذه خذاھا فارغ) ع] ( بن أبي طالب[

  .حتی مات
  یا طلحة تعرف ھذا الکتاب؟: و قام عبد اهللا بن حکیم التمیمي، فقال

اقرأه علي، فقرأه، فإذا فیه : ھل تدري ما فیه؟ قال: نعم ھذا کتابي إلیك، قال: قال
عیب عثمان و دعاؤه إلی قتله، ثم أخذا عاملي عثمان بن حنیف أمیر األنصار فمثال 

شعرة في رأسه و وجھه، و قتال شیعتي، طائفة صبرا و طائفة غدرا،  به، و نتفا کل
جالدوا بالسیوف حتی لقوا اهللا عز و جل صادقین، فو اهللا لو لم یصیبوا منھم إال 
رجال واحدا متعمدین بقتله لحل لي قتالھم و قتل ذلك الجیش کله؛ أما طلحة 

تقاتل علیا و : له) ص(اهللا فرماه مروان بسھم فقتله، و أما الزبیر فذکر قول رسول 
   أنت له ظالم فرجع من الحرب علی

عقبه؛ و أما عائشة، فإن نبي اهللا نھاھا عن مسیرھا، فعضت یدھا ندامة علی ما کان 
  منھا؛

  :و کان طلحة لما نزل بذي قار، قام خطیبا فقال
و !! هیا أیھا الناس، إنا أخطئنا في أمر عثمان خطیئة ال یخرجنا منھا إال الطلب بدم

علي قاتله و علیه القود، و قد نزل ذا قار مع نساجي الیمن و قصابي و منافقي 
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أ لست أتیتني في أھل ) ص(مصر؛ فلما بلغني ذلك کتبت إلیه أناشده بحق محمد 

انھض بنا إلی ھذا الرجل، فإنا ال نستطیع قتله : ؟ فقلت!مصر؟ و قد حصروا عثمان
   و فتق بطنإال بك، أ ال تعلم أنه سیر أبا ذر، 

عمار و آوى الحکم بن العاص طرید رسول اهللا، و استعمل الفاسق في کتاب اهللا 
الولید بن عقبة بن أبي معیط و قد ضرب في الخمر و سلط خالد بن الولید علی 

ال أرى قتله الیوم، : فقلت!! عرفطة العذري و أنحی علی کتاب اهللا یحرفه و یحرقه
] فخلوا[معکما عمرو و سعید،، فخلیاه ]  فابناه[ه ؟ فأتیا!و أنت الیوم تطلب بدمه

؟ فانقطعا عند !عنھما یطلبان بدم أبیھما، متی کانت أسد و تیم أولیاء دم بني أمیة
یا ھذان ال : فقال) ص(ذلك؛ و قام عمران بن الحصین الخزاعي صاحب رسول اهللا 

فإنھا هللا رضی،  تخرجانا من طاعة اهللا علی أنفسکما، و ال تحمالنا علی نقض بیعته،
أ ما وسعتکما بیوتکما حتی جئتما بأم المؤمنین لطاعتھا إیاکما من مسیرھا معکما، 

فأبیا علیه؛ ثم نظرت في أھل الشام ] من حیث جئتما[و کفا عنا أنفسکما، و ارجعا، 
فإذا ھم بقیة األحزاب و حثالة األعراب فراش نار، و ذبان طمع، تجمعوا من کل 

ان ینبغي أن یؤدب و یدرب و یولی علیه، لیسوا من أوب و منزل ممن ک
المھاجرین و األنصار و ال التابعین بإحسان، فسرت إلیھم و دعوتھم إلی الطاعة و 

   الجماعة فأبوا إال شقاقي
و عنادي و فراقي، و قاموا في وجوه المسلمین ینضحونھم بالنبل، فھناك نھدت 

ح و وجدوا ألم الجراح رفعوا إلیھم بالمسلمین فقاتلوھم، فلما عضھم السال
فأنبأتھم أنھم لیسوا بأصحاب دین و ال قرآن، و ! المصاحف یدعون إلی ما فیھا

أنھم رفعوھا خدیعة و مکرا و مکیدة و غدرا، فامضوا علی حقکم و قتالکم فأبیتم 
اقبل منھم فإن أجابونا إلی ما في الکتاب جامعونا علی ما نحن علیه : علي و قلتم
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و إن أبوا، کان أعظم لحجتنا علیھم فقبلت منھم، و کففت عنھم و کان من الحق، 

الصلح بینکم و بینھم علی رجلین حکمین یحییان ما أحیی القرآن، و یمیتان ما 
أمات القرآن، فاختلف رأیھما و تفرق حکمھما و نبذا حکم القرآن و خالفا ما في 

اهللا السداد، و رکسھما في  فجنبھما  الکتاب و اتبعا أھواءھما بغیر ھدى من اهللا
الضالل؛ و انحازت فرقة عنا فترکناھم و ما ترکونا، فقلنا ادفعوا إلینا قتلة إخواننا، ثم 

کلنا قتلتھم و کلنا استحل دماءھم و دماءکم، فشدت : کتاب اهللا بیننا و بینکم، فقالوا
  ..علیھم خیلنا فصرعھم اهللا مصارع الظالمین

ا، و ذکرنا قول أمیر المؤمنین ع لنرد علی من ذکر فھذه حجج شرحناھا و ذکرناھ
فلیت شعري، ! لم یطلب حقه، و ھل یکون الطلب أکثر من ھذا القول؟) ع(أنه 

و ما کان سکوته إال الرضا ! سکت علي عن طلب حقه؟: کیف إستجزتم أن تقولوا
و بمن بایعه، و ال نعلم طلبا أکثر من طلبه ألنه عرف القوم علی حقه ما تناسوه 

تجاھلوه ھذا، و ھم ال یشکون في فضله و علمه و شجاعته، ألیس یقرون أنه أول 
بسیفه حتی قام اإلسالم، و ھدم اهللا به ) ص(ما ضارب األقران بین یدي رسول اهللا 

  أرکان الکفر؟
و قد فشل کثیر من المسلمین، و ولی رجال من المھاجرین فغیرھم اهللا و فضحھم 

  . تلوون علی أحد و الرسول یدعوکم في أخراکم إذ تصعدون و ال: حیث یقول
فما ثبت مع رسول اهللا غیره و غیر عمیه، ألیس قبض العباس في بعض المواطن 

  :علی لجام بغلة رسول اهللا و نادوا الفرار و ھو یقول
یا صاحب السور، یا قراء القرآن إلی أین الفرار عن رسول اهللا؟ أرغبتم بأنفسکم 

ه و بعمیه حمزة و العباس الکرب و کسر صولة من کفر و عن نفسه، فکشف اهللا ب
  عاند،
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  : لعلي بعد ذلك المقام) ص(و قال النبي 

علیه (و أعلمه » یا علي إنك تقاتل علی تأویل القرآن، کما قاتلت علی تنزیله«
  .ال سیف إال ذو الفقار و ال فتی إال علي: أن جبرائیل نادى: في ذلك المقام) السالم

! عمن ھذه حالته و ھذا فعله، و ھذا قوله، و ھذا دعائه علی نفسه؟ فأین المذھب
أما علم أھل المعرفة أنه لم یدفع عن حقه إال حسدا و بغیا، أعاذنا اهللا من الحیرة و 

  .الضاللة إنه ولي قدیر
  الباب السادس حول قصة الغار) ۶(
نقطعوا، و لم احتجوا علینا حین ا -۱۴۳] قصة الغار ال تدل علی فضیلة ألبي بکر[

و أن اهللا جل ذکره، ) ص(إن أبا بکر کان في الغار مع رسول اهللا : تبق لھم حجة
  ذکره في کتابه،

  ثاني اثنین إذ ھما في الغار و ال نعلم أن اهللا تعالی ذکره بخیر: فقال
أو أثنی علیه، فکشفوا عن أمر کان مستورا عن کثیر من األمة، و بعثوا علی إظھاره 

مسکین عن شرحه، و نحن اآلن نظھره و نکشفه، إذ أبوا و عدوا کونه بعد أن کنا م
  ]: فنقول[مع رسول اهللا ص في الغار فضیلة، حتی یقف علیه أھل المعرفة 

إن اهللا جل ذکره ذکر السکینة في کتابه في مواضع کثیرة، فأي موضع ذکر فیه نبیه 
  :و المؤمنین معه وصلتھم به، قال اهللا تعالی

عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبھم فأنزل  لقد رضي اهللا
و یوم حنین إذ أعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا : و قال تعالی  السکینة علیھم

ثم أنزل اهللا سکینته علی رسوله و : -إلی قوله -  و ضاقت علیکم األرض بما رحبت
في قلوب المؤمنین لیزدادوا ھو الذي أنزل السکینة : و قال تعالی  علی المؤمنین

   إیمانا مع إیمانھم
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فلیتأمل المتأملون حال أبي بکر، و لیمعنوا النظر، فإنھم سیقفون علی ذکر السکینة 
في الغار بین جمیع ما أنزل اهللا تعالی في کتابه مفردا لرسول اهللا ص لیس لصاحبه 

  :فیھا حظ، و أنه جل ذکره، قال
یقول لصاحبه ال تحزن إن اهللا معنا فأنزل اهللا سکینته  ثاني اثنین إذ ھما في الغار إذ

علیه و أیده بجنود لم تروھا فأفرد اهللا رسوله بالسکینة، و خصه بالوقار و الطمأنینة 
  .دون صاحبه، و إن ضرب األنك بآذانھم

و ذھبوا إلی عوج التأویل و زیغ التفسیر، و إلی ما یأبی الحق إال إقامته، و اللغة إال 
إنما نزلت السکینة علی أبي بکر دون رسول اهللا، إذ کان رسول اهللا : فقالوا إظھاره،

مستغنیا عنھا، و أبو بکر محتاجا إلیھا احتججنا علیھم بما ال یقدرون علی دفعه، و 
عرفناھم خطأ ما تأولوه، فإن الغار قبل کل موطن ذکرت فیه السکینة، و قد سمعنا 

  :اهللا تعالی یقول
ثم أنزل اهللا سکینته علی رسوله و علی   أیام حروب النبي ص ، و ھي و یوم حنین

، و لو کانت ال تنزل علیه إال عن فقر و فاقة لکان مستغنیا عنھا یوم حنین،  المؤمنین
  و حاجته إلیھا في الغار أشد حاجة،

  .فما کانت نزلت قبل ذلك الوقت، إذ کانت أول سکینة نزلت
د التي أید بھا من أنزلت علیه السکینة، فھل أن اهللا وصل السکینة بالجنو -و أخرى

و ! ، کال إن ذلك لمن المستحیل؛!ال النبي؟ - المؤید بالجنود في مذھبکم أبو بکر
من الکالم البین ما المراد بھا أھل لرؤیتھا ببصره و سماع مخاطبتھا بأذنه، و فھم 

ون علی منطقھا بعقله، و نحن ندعوھم مع ھذا البرھان إلی خصلة أخرى ال یقدر
  :دفعھا، و ھي
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فأول عالماتھا فقدان القرار و النکایة في الفجار، فإن کان ھذا : أن للسکینة عالمات

الرجل ممن ھذه صفته فواجب الزم أن تکون السکینة علیه نازلة ھابطة، و الطمأنینة 
له الزمة، و إن کان یشوب إقباال بإدبار و ثباتا بفرار، فالسکینة متعھدة، نظرنا، فإن 
کان مدبرا في کل موطن و مولیا في کل زحف کما عرض به النبي و بصاحبه یوم 

  فرا من خیبر،
ألعطین ھذه الرایة غدا رجال یحب اهللا و رسوله و یحبه اهللا و : فقال رسول اهللا ص

  .رسوله کرارا غیر فرار
کرارا، و جعله غیر ) ع(فوسم من کان قد انھزم بالفرار و سماه فرارا، و سمی علیا 

فرار، فالسکینة أجل قدرا و أعظم منزلة، و أعال مرتبة و أنفس خطرا من أن یطیش 
محلھا، و ھذه کتب المغازي المؤلفة التي یؤثرھا علماؤھم فلیتصفحوھا، فإن 

ء منھا، أو رئي ثابتا في موضع واحد القی فیه، أو قاتل زمنا  وجدوا ذکره في شي
أو رامیا، أو مرمیا، أو ضاربا، أو مضروبا، فضال عن بطل، أو کان مطاعنا، أو مطعونا، 

فسبیل ذلك الحق و نحن في ما ذکرنا مبطلون، و إن وجد المشرکون من نکایته 
مسلمة ال شیة فیھا فلیعلم الذین : برآء و وجد من مکروھھم خلیا کما قال اهللا تعالی

أمر الغار، فإنا عنھا في إعتزال، و إذ قد ذکرنا ]  کان[ادعوا له نزول السکینة علیه أنه 
ذاکرون قصة الصحبة إذ کنا غیر آمنین أن یحتجوا بھا علینا أن سماه اهللا صاحبا 
لرسوله و قد اعتدوا بھا فضیلة له و ذلك ذھول ممن ذھب إلیه، و قلة معرفة 
بالکتاب، إن الصحبة یستحق المسمی بھا من صاحب صاحبا إما علی کفر أو 

  :إیمان، قال اهللا جل ذکره
فقد جعل کل واحد   صاحبه و ھو یحاوره أ کفرت بالذي خلقك من ترابقال له 

   منھما صاحبا لصاحبه، و ھما متباینان، و قول
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ال تحزن إن اهللا معنا، أغلظ علیه من کثیر مما ذکرنا ألن النبي ال ینھی : النبي ص له

ن عن الخیر، و لو کان حزنه بخیر، و ھو مع رسول اهللا ص في الغار لم ینھه، و لک
لسوء ظنه باهللا و برسوله، و لقلة إحتفاله بما أنبأه به الرسول، و لما أدرکه من قلة 
الیقین، و ضعف القلب قدر أن یکون الرسول في قبضة المشرکین فإن الحزن مع 

ء من اإلیمان، إذ کان داعیا إلی الشك، و ھذه نقیصة شدیدة، و قد  رسول اهللا برى
  .کرھا ألمسکنا عن شرحھا، و اهللا بالغ أمره، و لو أمسکوا عن ذ!عدوھا فضیلة
إنه صدیق، فإنا وجدنا ھذا اإلسم في کتاب اهللا للمسلمین عامة، لم : و أما قولکم

  :نجد له فیھا خاصة دونھم، و ذلك قوله تعالی
و کل المسلمین یؤمنون باهللا و   و الذین آمنوا باهللا و رسله أولئك ھم الصدیقون

  .ثبت له بھذا اإلسم فضیلة ھذارسله و ھم صدیقون، فلم ت
   و إنا لما فرغنا من قصة الغار، سألونا عن شرح

   قول رسول اهللا ص
  .أنت مني بمنزلة ھارون من موسی إال أنه ال نبي بعدي،): ع(لعلي 

  .فشرحنا منه ما عرفناه! لما فیه من العجائب،
رون من أنت مني بمنزلة ھا: لعلي ع) ص(شرح قول النبي : الباب السابع) ۷(

  )و إخراج قصصه(موسی 
غزا تبوکا، و کان ال یعزم علی غزاة إال ورى بغیرھا إال ما ) ص(کان النبي  ۱۴۴

کان من تبوك لبعد السفر، و الحاجة إلی االستعداد، و التقدم في الجھاد، فخلف 
علی المدینة و علی الحرم، و خلف ابن أم مکتوم األعمی، لیصلي بمن ) ع(علیا 

بالمدینة، و لم یأذن ألحد من أصحابه في التخلف، و ) ص(ل اهللا تخلف عن رسو
عنه أن تبوك بعیدة عن المدینة، فلم یأمن الرسول ) ع(کان سبب تخلف علي 
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العرب أن یصیروا إلیھا، إذ کان قد وترھم و سفك دماءھم، و سبی البنات، و ) ص(

، فلم یکن األمھات، و األخوات و األزواج، و کانت في صدورھم، علیه حقود
  لیدعھا بال حافظ، و یخلیھا بال حائط،

  .فتکون نھزة لمن اھتبل، و فرصة لمن أغفل
أنه ال یکون ھناك قتال، و خرج في جیش یروى أنھم کانوا ) ص(و أخرى أنه علم 

أکثر من أربعین ألف رجل و خلف بالمدینة جیشا و ھو علي ع وحده، و کان 
رضوا بأن یکونوا مع : ال اهللا تعالی فیھمالذین تخلفوا عن رسول اهللا، الذین ق

یعتذرون إلیکم إذا رجعتم إلیھم . الخوالف و طبع اهللا علی قلوبھم فھم ال یعلمون
  . قل ال تعتذروا لن نؤمن لکم

  . و ال تصل علی أحد منھم مات أبدا و ال تقم علی قبره: و قال عز و جل
لنساء لحم علی وضم فخلف فما ظنك بمدینة لیس فیھا إال منافق أو امرأة؟، و ا

علیا حافظا، إذ کان مأمونا في نفسه معصوما، فحصن اهللا عز و جل به المدینة و 
ما خلفه إال استثقاال له، فلحق علي : عفف به حرمھم، فتکلم فیه المنافقون، و قالوا

  :فقال) ص(رسول اهللا 
ل اهللا، ثم أمر یا رسول اهللا، زعم المنافقون أنك خلفتني استثقاال لي؟ فتضاحك رسو

  ):ص(فنودي في الناس کلھم، فاعصوصبوا و تجمعوا، فقال 
یا أیھا الناس، ما فیکم من أحد إال و له خاصة من أھله، أال إن علیا مني  -۱۴۵

  .بمنزلة ھارون من موسی إال أنه ال نبي بعدي
، و بذلك المکان الذي أرادوا أن یضعوا منه، بمنزلة )ص(فصار علي ع من النبي 

رون من موسی في أسبابه کلھا إال ما استثناه من النبوة، و ال أحبھم یأتون بمثلھا ھا
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لیس بأخیه ألبیه و أمه کما کان ھارون، و إنما ھو ) ع(في أحد من العالمین، فعلي 

   أخوه في الدین ال کما کان
ھارون و إنما فرق بینه و بین علي النسب لما بلغا إلی عبد المطلب لیزوجه سیدة 

ء العالمین، و ینتج منھما سیدا شباب أھل الجنة، و لو ال ذلك النقطع نسل نسا
، فھذه علة النسب؛ و إنما کان ھارون المتقدم لموسی، و موسی )ص(رسول اهللا 

کان بعده الباقي، فقد عدم علي بفضل األب و األم و األخوة في النسب و إنما 
و المشابھة، و تقدم رسول اهللا  کانت أخوته من رسول اهللا أخوة الدین، و المشاکلة

بعده، فأین ھارون من األمرین؟ و استثنی رسول اهللا النبوة فیه، ]  علي[ص و تخلف 
  !.فلیت شعري ما الحجة فیه بعد ھذه األشیاء التي قد شرحناھا؟

أللھم إال أن یجعلوا کالم رسول اهللا ص لغوا، فال نعلم أمرا بقي إال أن یخلفه في 
أن ھارون لو بقي بعد موسی کان خلیفته في أمته، فإن کان النبي لم أمته بعده، کما 

یرد اإلستخالف، و لم یرد أنه أخوه ألبیه و أمه، فأي منزلة عنی؟ و إلی أي معنی 
  ذھب؟ و لم إستثنی النبوة؟

  :فما ھو إال أن وافق في األشیاء کلھا ھارون، و نحن ذاکروھا إن شاء اهللا
ا إلی موسی و أخیه أن تبوءا لقومکما بمصر بیوتا و و أوحین: قال اهللا عز و جل

بنی لنفسه و لعلي في ) ص(اجعلوا بیوتکم قبلة فکان التشابه في ذلك أن النبي 
  المسجد و أخرج منه سائر

  .الخالئق، فلم یدع لھم بابا إال بابه
   إني سمیت: و أنه سمی ولده حسنا و حسینا و محسنا فقال

  .شبیر و مشبر ولدي باسم ولد ھارون شبر و
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لمیقات ربه، استخلف ھارون علی قومه و کذلك ]  موسی[و األخرى أنه لما مضی 

علیا ثالث وھالت، مرة علی حرم اهللا حجة للناس حتی ) ص(استخلف الرسول 
ظھر ھو بالمدینة، و مرة علی فراشه حجة علی الخلق حین توارى بأبي بکر في 

لمدینة، ثم کانت المرة الرابعة استخالفه بعد الغار، و مرة ثالثة في غزوة تبوك علی ا
  وفاته، ثم جعل خالفته عالمة واضحة،

  .الخالفة بعدي ثالثون سنة:: فقال
  .، فعاش خلیفة بعده ثالثین سنة

و األخرى أنه لم یکن أحد أفضل من ھارون بعد موسی ع فکذلك وجب  -۱۴۶
فکذلك ) ع(ن لعلي ع مثله، و األخرى أنه لم یکن أحب إلی موسی من ھارو

  مثله،) ع(وجب لعلي 
من الرجال علي و : ؟ فقالت)ص(من کان أحب إلی رسول اهللا : و قد سئلت عائشة

  .من النساء فاطمة
أن ھارون، کانت له من بني إسرائیل حالتان؛ إحداھما أنه کان المجیب : و األخرى

   فیھم حتی انه بلغ من أمرھم
  !.والد األفاعي، أ و في ابن أمي تتھموني؟یا أ: ، فقال!أنھم اتھموا موسی في قتله

  .،!فأراھم ھارون علی سریره في الھواء فأومأ إلیھم بوفاته
و الحالة الثانیة، أنه بلغ من بغضه لعبدة العجل، و بغض عبدة العجل له، أن کادوا 
یقتلونه استضعافا لقلة من معه علی رفض العجل، فسماھم عبدة العجل الرافضة، و 

  .کان مجیبا، و سمیت شیعته الرافضة لرفضھم عبادة العجل) ع(کذلك علي 
حتی عصمه اهللا کما عصم ھارون، حین قیل ) ع(أنھم أرادوا قتل علي : و األخرى

  لما أراد اهللا أن یجري علیه کل سنة: لخالد ما قیل
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   و لما یفعلوا حیث!! جرت علی ھارون، إذ کادوا یقتلونه

خالد بن الولید، فواضعاه األمر و فارقاه علی قتل علي ائتمر األول و الثاني فبعثا إلی 
و ضمن ذلك لھما، فسمعت أسماء بنت عمیس ذلك، و ھي امرأة أبي بکر في ) ع(

إن المأل : ترددي في بیت علي، و قولي: خدرھا، فأرسلت جاریة لھا، و قالت لھا
ھا علي، ، ففعلت الجاریة، فسمع یأتمرون بك لیقتلوك فاخرج إني لك من الناصحین

و وقعت المواعدة ! رحمھا اهللا، فمن یقتل الناکثین و المارقین و القاسطین؟: فقال
  .بصالة الفجر

  -۱۴۷  اهللا بالغ أمره  ، إذ کان أحرى للصدفة و الشبھة و لکن
سفیان بن عیینة، و الحسن بن صالح بن حي، و وکیع بن : روى ذلك صنادیدھم

، عن عمرو بن أبي المقدام، عن ] رواجنيال[الجراح، و عباد بن یعقوب األسدي 
  : أبي إسحاق، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس

الفجر، فاضرب عنق ] صالة[إذا انصرفت من : أن األول أمر خالد بن الولید، فقال
علي، فصلی ثم ندم، فجلس في صالته حتی کادت الشمس أن تطلع، ثم قال في 

  ،»یا خالد ال تفعل ما أمرتك به«: صالته
یا خالد أ : فإذا خالد مشتمل علی السیف في جانبه، فقال) ع(ثالثا، فالتفت علي 

کذبت ال أم لك، أنت : ، فقال له علي!إي و اهللا لو ال أنه نھاني: کنت به فاعال؟، فقال
  .أضیق حلقة إست من ذلك

 أما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة، لو ال ما سبق به القضاء لعلمت أي]:  ثم قال ع[
  .شر مکانا و أضعف جندا  الفریقین

  ما تقوالن فیما کان من األول في ذلك؟: فقیل لسفیان و ابن حي
  . کانت سیئة لم تتم: فقاال
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ثم جعل سفیان الثوري، ھذا الفعل أصال، و قال في الرجل إذا أحدث قبل أن یسلم 

تثبت، و أن یقدم علیه حتی اس) ع(، فکره علي !إذا فرغ من التشھد إن صالته تامة
  :أوجب علیه الحجة، فقال

: من کنت مواله فھذا علي مواله، و بعد قوله): ص(أ بعد قول رسول اهللا  -۱۴۸
ھذه ] أ[أنت مني بمنزلة ھارون من موسی، و بعد کذا و کذا و عدد خصاال 

صدره بیده، فجعل یرغو رغاء البعیر، و نبع بوله ) ع(نعم، فقبض علي : سبیلھا؟ قال
اجتمع الناس علیھما یمدونھما لتخلیصه من یده، فراموا مراما صعبا  في المسجد، و

نحلف باهللا العظیم أن لو تماأل علیه أھل : مستحیال من اإلمکان، فناداھم األول
فلما ناشدوه خلی !! األرض ما استنقذوه منه، و لکن ناشدوه بحق صاحب القبر

، و ترکه و أمسك »بلو عزمت علی ما ھممت به لشققتك شق الثو«: عنه، و قال
  .عنه کما أمسك عن طلب حقه بالسیف

حدثنا عبید اهللا بن المبارك، و : و أخبرني الحسن بن الحسین العرني، قال ۱۴۹
  .یحیی بن خالد، عن یحیی بن سلمة بن کھیل، عن أبیه

لما أبطأ علي عن البیعة علی األول، أمر األول : عن أبي جعفر محمد بن علي ع، قال
إذا سلم علي من صالة الفجر فاقتله، فسلم األول في نفسه، : ولید، فقالخالد بن ال

أ : له ع: فنادى یا خالد ال تفعلن ما أمرتك به، و خالد إلی جنب علي فقال]  ندم[ثم 
أنت أضیق حلقة إست من ذلك، ثم أھوى علي بیده : نعم، قال: و کنت فاعال؟، قال

  .إلی حلق خالد، فجعل یرغو رغاء البکر
لو اجتمع علیه : فاجتمع علیه الناس، فلم یقدروا علی أن یخلصوه، فقال األول: قال

أھل منی لم یخلصوه، و لکن سلوه بحرمة صاحب القبر و المنبر فناشدوه بذلك 
  .فترکه
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۱۵۰-  

سمعت خالد :: و روى العرني، عن إسماعیل بن إبراھیم، عن عمرو بن نصر، قال
و اهللا لو کان في أبي تراب خیر ما أمر أبو : قولبن الولید القسري، یغتاب علیا، و ی

  .بکر الصدیق بقتله
فھذا دلیل علی أن األول أمر خالد بن الولید بقتل علي، و أن الخبر في ذلك 
مستفیض، و لو أراد علي بعد ذلك أمرا لقبض خالدا علی رءوس أعدائه قبضة 

کان ملیا بذلك، و یضرب بعضھا ببعض، فیثیر دماغه و دماغ کثیر منھم لفعل، و ل
  لکن لم یأذن الرسول في ذلك، و أراد أن یصبر و یؤجر کما

إن شئت ضممت : فقال: صبر رسول اهللا ص و األصنام تعبد بین عینیه، فأتاه ملك
  .بل أصبر: علیھم األخشبین، و ھما جبالن یکتنفان مکة، و إن شئت صبرت؟، فقال

أصحاب ھارون، و أبغضه  أن المؤمنین أحبوا علیا کما أحب: و أخرى -۱۵۱
  المنافقون، کما أبغض ھارون عبدة العجل،

  ..ال یحبك إال مؤمن و ال یبغضك إال منافق:: فأخبره النبي ص بذلك، و قال
  :و أخرى

أن موسی لما دخل علی فرعون، و ھارون قائم علی رأسه في الدیباج و الذھب، 
أشھد أنه : له، فقالھذا القائم علی رأسك فسأ: فقال لموسی من یصدقك؟ فقال

إني ال أعاقبه إال بإخراجه من : صادق و أنه رسول اهللا جل و عز إلیك، فقال
تکرمتي، و إلحاقه بدرجتك، فدعا له بجبة صوف و ألبسه إیاھا، و بعصا فوضعھا 

   في یده فعوضه اهللا من
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ذلك أن ألبسه قمیص الحیاة فکان ھارون، آمنا من الموت ما دام علیه، و کذلك 

س اهللا جل اسمه علیا ع قمیصا ھو أفضل من ذلك القمیص بقدر فضل محمد، ألب
  .علی موسی ع

و إخباره إیاه من المحتوم أن ال یموت إلی یوم کذا من ساعة کذا بعد ثالثین سنة، 
و بعد أن یقاتل الناکثین و القاسطین و المارقین، و بعد أن یؤثر ثم تخضب لحیته 

ع القمیص غیر آمن، و کان علي ع آمنا علی کل من دم رأسه فکان ھارون إذا نز
  .حال، و قد أقروا بألسنتھم أن علیا قد عرف أجله، و وقت وفاته

  :رواه الشاذکوني، قال
إن : حدثنا حماد بن زید، عن یحیی بن عیسی، عن یحیی بن سیرین، قال -۱۵۲

  .علم متی أجله، فعلي بن أبي طالب: کان أحد عرف أو قال
  .ع أول من صدق رسول اهللا ص، کما صدق ھارون موسی ع أن علیا: و أخرى
أنه لم یکن ألحد منزلة عند موسی کمنزلة ھارون ال یساویه أحد، و : و أخرى

  .کذلك وجب مثلھا لعلي
و أخرى أنه ال نبي بعد رسول اهللا، و لو کان لم یکن غیر علي، ألن االستثناء أوجب 

  .ذلك له
أخبرني : یوسف بن یعقوب بن الماجشون قالأخبرني : قال: رواه الشاذکوني ۱۵۳

محمد بن المنکدر، عن سعید بن المسیب، عن عامر بن سعید بن المسیب، عن 
  :سعد بن أبي وقاص

أنت مني بمنزلة ھارون من موسی غیر أنه : سمعت النبي ص یقول لعلي ع: قال
  .لیس معي نبي



  
  
  
  
  
  

  ٣٥٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
ت ما قال عامر عنه، فأحببت أن أشافه بذلك سعدا، فأتیته فذکر: قال ابن المسیب

أنت سمعته؟ فأدخل إصبعیه في أذنیه، و : نعم، سمعته من رسول اهللا ص، قلت: قال
  .سمعته بھاتین و إال فصمتا: قال

فقد دل ھذا القول من رسول اهللا، أنه ال نبي معه و ال نبي بعده، و لو کان لم یکن 
  غیر علي ع، فھذا ما عرفناه من منزلة ھارون من موسی مما

  .ق أمیر المؤمنین من رسول اهللا صواف
و نحن اآلن نشرح قصة ابن أم مکتوم األعمی، و صالته بالناس، في غزوة تبوك 
بالمدینة، کان سبب ابن أم مکتوم األعمی في الصالة بمن بقي في المدینة و تخلفوا 

، ففضحھم اهللا بأن *رضوا بأن یکونوا مع الخوالف  عن رسول اهللا ص و الذین ھم
م األعمی إماما، و من شأن األعمی أن یتنجس ثوبه و ال یعلم، و یتوجه جعل لھ

نحو القبلة، لیس إال التسلیم و التقلید، و ینحرف عن القبلة و ھو في صالته لیس 
الذین ال   إال أن ینوي الصالة، فنزه اهللا علیا ع أن یکون إماما لھؤالء الصم البکم

بدعة الوقوف بالمزدلفة عام برائة، و کنا ، کما نزھه عن إمارة الموسم، و  یعقلون
   وعدنا شرح العلة في إقامة أبي بکر الحج للناس عام برائة، و نحن نشرحه حتی

  .یعرفه أولو األلباب
کان سبب والیة أبي بکر الموسم، أن رسول اهللا ص اعتمر و مکة في أیدي  ۱۵۴

ي تلك األماکن، المشرکین، حرصا علی الطواف بالبیت و المشاھد لسوابغ اهللا ف
في ھذه السنة عن الحج و مکة في أیدیھم لتدبیر اهللا العظیم الذي ) ص(فأمسك 

ء، و مع ذلك، أن کثیرا منھم کانوا  بعضه أمر براءة و کانت العرب تنسئ النسي
یتعایشون بالتناھب و التغالب و التحارب، فکانت أشھر الحرام ھذه الثالثة المتصلة 

، و المحرم، فطال علیھم األمر، فولدوا بآرائھم حتی إذا ذو القعدة، و ذو الحجة
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انتھوا إلی المحرم في السنة بعد السنة ألغوه، و سموه صفرا، ثم بعد صفر شھر ربیع 
األول، و مضوا علی ذلك، و تطاولت المدة، و تفانت القرون، فاختلط علیھم 

  :، فقال اهللا تعالیء الذي کانوا یفعلونه الحساب، و لم یدروا في أي شھر ھم للنسي
  :-إلی قوله - إن عدة الشھور عند اهللا اثنا عشر شھرا في کتاب اهللا

فصار حجھم مجھول الوقت،   زین لھم سوء أعمالھم و اهللا ال یھدي القوم الکافرین
ثم ولد من ھذا الفعل أن ! ال یدرون إذا حجوا في أیام الحج حجوا أم في غیرھا؟

ی عرفة، ففسد بذلك حجھم، و کانت حجھم في یقف بالمزدلفة، و ال یمضي إل
  :الوقوف بالمزدلفة ألنھم قالوا

نحن أھل الحرم و ال نخرج منه، ففسد لذلك أیضا حجھم و بطل، فأنزل اهللا عز و 
یعني إبراھیم، و إسماعیل، ثم   ثم أفیضوا من حیث أفاض الناس: جل من بعد

جعل مکة في یدیه، فبعث  علی ذلك لما) ص(استدارت السنون و أطلع اهللا نبیه 
) ص(أبا بکر و معه سورة البراءة، و أمره بإقامة الحج للمشرکین، لیثبت الید، و کان 

عالما بأن الزمان، قد استدار، فلم یطلعھم علی ذلك، و ال أعلم أبا بکر، و ترکھم و 
إیاه جھال، ال یدرون أ في وقت الحج ھم؟ أم في غیر وقته، و ال أمره أن یمضي 

عرفات، فمضی أبو بکر، فقام معھم بالمزدلفة، علی سنة أھل الجاھلیة بباطل إلی 
الحج، فختمت حجج الجاھلیة الفاسدة زمانا و مکانا بأبي بکر، و طھر اهللا الحرم 

  .من المشرکین بعلي ع
و األمر الحق . ، فاألمر الفاسد وقتا و مکانا ما توجه فیه أبو بکر و نزه عنه علي ع

ئة برائة علی المشرکین عزل عنه أبو بکر و توجه به علي، و کذلك الذي ھو في قرا
ال یجوز أن یکون إماما ) ع(عن الصالة في المدینة بالمنافقین، إذ کان ) ص(نزھه 

  .لقوم لیس فیھم إال منافق أو مشرك فھذه ھي العلة
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  ] خطبة رسول اهللا ص في الحج[

فمر بقریش و أبنیتھا و ) ص(فلما کان في السنة الثانیة، حج رسول اهللا  ۱۵۵: 
فساطیطھا بالمزدلفة ال یشکون لوقوف أبي بکر في العام الماضي، إن اهللا قد ثبت 
سننھم التي ولدوھا و إن رسول اهللا سیقف معھم کما وقف أبو بکر، فمر بھم 

السالم علیکم، ثم طواھم، و قصد لعرفات، فقطعت األبنیة، : ، فقال)ص(رسول اهللا 
عرصة البدعة قاعا و لحقت قریش برسول اهللا، و من حج من و قوضت و ترکت 

  :المؤمنین، فعرفھم، فخطبھم رسول اهللا فقال
قال اهللا عز و [أال إن الزمان قد استدار کھیئة یوم خلق اهللا السماوات و األرض 

إن عدة الشھور عند اهللا اثنا عشر شھرا في کتاب اهللا یوم خلق السماوات و ]:  جل
  ]: و قال تعالی[،  بعة حرماألرض منھا أر

  :ء زیادة في الکفر، ثم قال إنما النسي
أیھا الناس إن اهللا عز و جل باھی بکم المالئکة عامة و بعلي خاصة امضوا علی 

  .برکة اهللا
  ] رسول اهللا ص و المسلمون في غدیر خم بعد حجة الوداع[
ن ذي الحجة، فلما قضی حجه، و صار بغدیر خم، و ذلك یوم الثامن عشر م ۱۵۶: 

أمره اهللا، عز و جل بإظھار أمر علي ع فکأنه أمسك لما عرف من کراھة الناس 
یا أیھا : لذلك إشفاقا علی الدین و خوفا من ارتداد القوم فأنزل اهللا عز و جل

الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و اهللا یعصمك 
  . من الناس

المدینة، و بینه و بینھا میالن، و ال انتظر به وقت الصالة، و قد فما أمھل أن یدخل 
! فإنھم خرجوا و الرمضاء تحت أرجلھم، و لیس ذلك إال ألمر عجیب! قرب وقتھا
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الحر و العبد، : الصالة جامعة في غیر وقت صالة فخرج الناس علی طبقاتھم: فنادى

یر اإلمامة و الوالیة، و القرشي و العربي، و قد کان الدین قد کملت شرائعه غ
فخرجنا و الرمضاء تحت أرجلنا، فخطبنا رسول اهللا : فأکملھا عز و جل بعلي، قالوا

  .بما قد ذکرناه) ص(
  .، و بعض رواة الخبر زاد علی بعض، و نحن نذکر بعضا

حدثنا عبد : حدثنا شھاب بن عباد البصري قال: حدثنا أحمد بن مھدي، قال ۱۵۷
  .ن حکیم بن جبیراهللا بن بکر النخعي، ع

) ص(لما کان یوم غدیر خم أمر رسول اهللا : عن زید بن أرقم، قال: عن أبي الطفیل
إني لم أجد لنبي إال نصف عمر النبي : بشجر یدعی الدوح فقم ما تحتھن، ثم قال

کل رجل منا : الذي کان قبله و إني أوشك أن أدعی فأجیب فما أنتم قائلون؟ فقال
  ):ص(نشھد أنك قد بلغت و نصحت فقال رسول اهللا  :کما شاء اهللا أن یقول

أ لیس تشھدون أن ال إله إال اهللا، و أن محمدا رسول اهللا؟ و أن الجنة حق، و  -۱۵۸
یا رسول اهللا بلی، فأومأ رسول اهللا إلی صدره، : أن النار حق، و أن البعث حق؟ قالوا

م واردون علي الحوض، و أنا لکم فرط، و أنت: و أنا معکم، ثم قال رسول اهللا: و قال
   سعته ما بین صنعاء إلی بصرى، فیه

عدد الکواکب قدحان ماؤه أشد بیاضا من الفضة، فانظروا کیف تخلفوني في 
  الثقلین؟

األکبر، کتاب اهللا طرفه بید اهللا و : یا رسول اهللا ما الثقالن؟ قال: فقام رجل، فقال
: تزلوا و ال تضلوا، و األصغر سبب طرفه بأیدیکم، فاستمسکوا به، و ال]  الثاني[

عترتي أھل بیتي، أذکرکم اهللا في أھل بیتي فإنھما لن یفترقا حتی یردا علي 
الحوض، سألت ربي ذلك لھما، فال تقدموھم فتھلکوا، و ال تتخلفوا عنھم فتضلوا، 
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من کنت : و ال تعلموھم فإنھم أعلم منکم ثم أخذ بید علي بن أبي طالب فقال

مواله اللھم وال من وااله و عاد من عاداه، و انصر من نصره و مواله فھذا علي 
  .اخذل من خذله

: حدثنا قیس بن الربیع، قال: و روى یحیی بن عبد الحمید الحماني، قال ۱۵۹
دعا الناس إلی علي ) ص(أن رسول اهللا ]:  الخدري[حدثنا العبدي، عن أبي سعید 

لشوك، فقم و ذلك یوم الخمیس، بغدیر خم، و أمر بما کان تحت الشجرة من ا) ع(
ثم دعا علیا و أخذ بضبعیه و رفعھما حتی نظر الناس إلی بیاض إبطیه، ثم لم 

الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتي و : یتفرقوا حتی نزلت ھذه اآلیة
  .رضیت لکم اإلسالم دینا

و رضی الرب اهللا أکبر علی إکمال الدین، و إتمام النعمة، ): ص(فقال رسول اهللا 
من کنت مواله فعلي مواله، اللھم وال : قال]  ثم[برسالتي و بالوالیة لعلي من بعدي 

  .من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله
ائذن لي یا رسول اهللا أن أقول في علي أبیاتا : [فقال حسان بن ثابت -۱۶۰

یا معشر مشیخة قریش : فقالفقام حسان، ] قل علی برکة اهللا،: تسمعھن، فقال
  ):ص(اسمعوا قولي بشھادة رسول اهللا 

  بخم فأکرم بالرسول منادیا     ینادیھم یوم الغدیر نبیھم
  و لم یبدوا ھناك التعامیا: فقالوا     فمن موالکم و ولیکم: یقول

  و ال تجدن منا لك الدھر عاصیا    إلھك موالنا و أنت ولینا
  .ك من بعدي إماما و ھادیارضیت     قم یا علي فإنني: فقال له

      
.  
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روى الحسن بن الحسین العرني، عن أبي یعلی األسلمي، عن عبد اهللا بن  ۱۶۱

  :سمعت ابن عباس یقول: موسی، عن یحیی بن منقذ الشامي قال
  :، فقال)ع(بإظھار والیة علي ) ص(أمر اهللا تعالی نبیه 

فعل بابن عمه کذا و : اسیا رب، الناس حدیث عھد بالجاھلیة، و متی أفعل، قال الن
  :، فلما قضی حجه، رجع حتی إذا کان بغدیر خم، أنزل اهللا جل و عز!کذا

یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و اهللا 
الصالة جامعة، فاجتمعوا، فخرج رسول اهللا، و معه علي، : فنادى  یعصمك من الناس

  :فقال
  ، أ لستم تزعمون؟ أني مولی کل مؤمن و مؤمنة؟یا أیھا الناس

من کنت مواله فعلي مواله، اللھم وال من وااله و عاد من عاداه، و : بلی، قال: قالوا
انصر من نصره، و اخذل من خذله، و أعن من أعانه، و أبغض من أبغضه، و أحب 

  .من أحبه
  .بتهفوجبت و اهللا بیعته في أعناق الناس و أتم خط: قال ابن عباس

  : و زاد بعض الرواة علی بعض في معنی ما حکیناه
بلی، : أ لستم تشھدون؟ أني أولی بکل مؤمن من نفسه و قالوا: و لما قال -۱۶۲

استغلق الرھینة، و حصل اإلقرار، فعطف الکالم علی أوله بعد أن استوثق منھم، و 
  :عقد علیھم األمر، فقال

خوانه، و دعا علی أعدائه، و الخاذلین له، ثم دعا له و إل. من کنت مواله فعلي مواله
  .وال من وااله، و عاد من عاداه و انصر من نصره، و اخذل من خذله: فقال

  :و ھذا دعاء ال یقع إال إلمام مفترض الطاعة، و إال فما معنی قوله(
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و لم یدر کثیر من الناس ما عنی به النبي ) و انصر من نصره، و اخذل من خذله

النبي أولی بالمؤمنین من : وا و قد کانت نزلت علی رسول اهللاحتی اختلف) ص(
  ]: تعالی[ثم نزل الشرح بقوله   أنفسھم

و (و ما کان لمؤمن و ال مؤمنة إذا قضی اهللا : و نزل  الیوم أکملت لکم دینکم
  . أمرا أن یکون لھم الخیرة من أمرھم) رسوله

ب، و ال مع رسول اهللا، و ال و ذلك أنه ال خیرة مع اهللا جل ذکره الذي یعلم الغی
و قد کان : یجوز إتباع الظن إنما ھو الیقین، فتأول المنافقون، کما قال اهللا عز و جل
  . فریق منھم یسمعون کالم اهللا ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و ھم یعلمون

فمنھم من قال ذلك، والء التکافؤ الذي المؤمنون به بعضھم أولی ببعض، و  -۱۶۳
أولی بالمؤمنین من   إنه عنی بالوالیة التي جعلھا اهللا لرسوله، و جعله: المنھم من ق

فمن ذھب إلی والء التکافؤ، فقد سخف رسول اهللا أن یجمع الناس و   أنفسھم
، و )ع(من اعتقته فقد اعتقه علي : فیقول!! ینادي الصالة جامعة، و الرمضاء تحرقھم

الناس علی طبقاتھم و في الجمع لم یکن جمع عبیده و موالیه فقط، إنما جمع 
أصبحت یا بن أبي طالب : ، و قال)ع(عمر حین ضرب بیده علی منکب علي 

، و إذا کان والء التکافؤ، فما معنی قول عمر، و !!موالي و مولی کل مؤمن و مؤمنة
  .؟!قد أقر أنه مواله

رسول اهللا إن ھذا القول من : و قالت العلماء لمن خالفھم من المنافقین و المخالفین
یحتمل خمسة معاني ال غیر، فمنھا والء النبوة، و والء اإلیمان، و والء ) ص(

  اإلسالم، و والء العتق، و والء الوالیة، ثم نظروا
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في مجمع ) ص(و قاسوا الوجوه الخمسة، فأجمعوا أنه ال یجوز أن یقوم النبي 

نفعة لھم فیه، فیکون ینادي بتوکید أمر ال معنی له، و ال حاجة بالناس إلیه، و ال م
  ).ص(قیامه عابث و ھذا منفي عنه 

ثم نظروا ھل یجوز أن یکون ذلك والء النبوة و الریاسة فاستحال لقوله ص النبي 
بعدي؛ ثم نظروا ھل یجوز أن یکون ذلك والء اإلیمان، أو اإلسالم، أو العتق 

ر، و قد فوجدوا أن المعروف عند الناس، أن المؤمن ولي المؤمن ال ولي الکاف
  ):ص(قبل أن یقول النبي ) ع(یکون إیمان علي 

ألوالء لمن أعتق، و لم یکن بھم حاجة أن یقوم النبي فیھم فیعلمھم ما کان عندھم 
  .مشھورا

فقد بطلت الوجوه الخمسة باجماعھم، و أجمعوا ضرورة أن معنی الوالیة أن یکون 
  م، ال أمر لھم معه،أولی بھم من أنفسھم، کما کان النبي أولی بھم من أنفسھ

  ::في کالم له، فقال) ع(و قد شرح أمیر المؤمنین 
  :قال) ص(إني ولیت ھذا األمر دون قریش، ألن نبي اهللا  -۱۶۴

ء، فھذان  الوالء لمن أعتق، فجاء نبي اهللا بعتق الرقاب من النار و عتقھا من النسي
  اجتمعا أعظم من عتق الرقاب من الرق، فکان للنبي والء

مة، و کان لي بعده ما کان له، فما جاز لقریش علی العرب من فضلھا علیھا ھذه األ
بالنبي جاز لبني ھاشم علی قریش، و جاز لي علی بني ھاشم لقول رسول اهللا 

یا ابن أبي : عھد إلي فقال) ص(من کنت مواله فعلي مواله، و کان رسول اهللا ) ص(
و اجتمعوا علیك بالرضا فقم طالب لك والء أمتي من بعدي، فإن ولوك في عافیة 

  .بأمرھم، و إن اختلفوا علیك فدعھم و ما ھم فیه، فإن اهللا سیجعل لك مخرجا
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ء  و قد استغنینا بعد ما شرحنا من قوله من التأویالت، ألن التأویل إنما یقع في شي

لم یفسر، فإذا جاء عنھم التفسیر استغنی به عن کل قیل و قال، و أبی اهللا جل ذکره 
ا کان من إقرارکم بألسنتکم و اضطرارکم إلی تلقف الظنون بعد التفسیر، و إلی إال م

إعادة الحسبان بعد البیان، و إلی إشتفاء بعضکم من آباء بعض ما ال یغني من 
الحق، و رجوعکم إلی حکم الجاھلیة و إلی أن أقمتم شرائع الدین بالروایة الکاذبة 

  .رقة علی صاحبتھا بالنار، زادکم حیرةالتي اختلفتم فیھا، و إلی أن شھدت کل ف
  ] بروایة أبي سعید الخدري) ص(علي أمیر المؤمنین بعد رسول اهللا [
  ثم قول أبي سعید الخدري یدل علی أنه أمیر المؤمنین بعد رسول اهللا؛: 

رواه یحیی بن مساور، عن إسماعیل بن زیاد، عن فضیل بن یسار، عن أبي  ۱۶۵
رى رأي الخوارج، حتی جلست إلی أبي سعید کنت أ: ھارون العبدي، قال

یا : أمر الناس بخمس، فعملوا بأربع و ترکوا واحدة فقالوا: الخدري، فسمعته یقول
الصالة، و الزکاة، و الحج، و صوم : أبا سعید ما ھذه األربع التي عملوا بھا؟، فقال

، )!ع(الب والیة علي بن أبي ط: فما الوحدة التي ترکوھا؟، قال: شھر رمضان، فقیل
  :نعم، قیل: فقیل و إنھا مفترضة معھن؟ قال

   فما ذنبي؟ و کان رسول اهللا قد أقامه: ؟، قال!فقد کفر الناس إذا
بعد أن نعیت إلیه نفسه، و علم أنه الحق بربه، و صائر إلی کرامته، فأمر أن ]  مقامه[

للناس، و إنما  یدل علی اإلمام القائم بأمره من بعده بما جاء به، ففعل به، و أقامه
  .بقي بعد ھذا الموقف ثمانین یوما

  .،!!إن إسالم علي، إسالم الصبیان: باب الرد علی من قال) ۸(
 -۱۶۶].  علي بن أبي طالب ع أول من أسلم و آمن برسول اهللا ص و صدقه[

   إسالم الصبیان) ع(زعمت البکریة، أن إسالم علي 
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ھل لزم علیا إسم اإلسالم و حکمه : ھملیس کإسالم المعتقد العارف الممیز، فقلنا ل

  :فما معنی قولکم: أم ال؟، فالبد من نعم، ثم قلنا لھم
إسالم علي؟ أقلتم علی المجاز أم علی الحقیقة؟، فإن قالوا علی الحقیقة بطلت 

أن یکون دعا ) ص(دعواھم، و إن قالوا علی المجاز، فقد سخفوا قول رسول اهللا 
  !. تقوم حجة اهللا علیهإلی اإلسالم من ال یعقل، و ال

فعلي عرف و أقر، أو لم یعرف و لم یقر؟ فإن قالوا عرف و أقر، فقد : ثم یقال لھم
، !فلم سمیتموه مسلما و لما یسلم: أقر و لم یعرف، قیل لھم: بطل قولھم، و إن قالوا

فإن إقترف ذنبا ھل یقام علی من یلزمه ھذا اإلسم حد، أو ال یقام علیه؟ فالبد من 
  !.جواب

  ثم یسألون، ھل إنتقل عن حالته التي ھو علیھا مقیم، أو مقیم بعد؟
   لم ینتقل فمحال أن: انتقل، فقد أقروا باإلسالم، و إن قالوا: فإن قالوا

: یسموه بإسم لم ینتقل إلیه، و ال یجوز أن یسمی غیر المسلم مسلما، و یقال لھم
دعا من یجب أن : اه قیل لھمقد دع: فھل دعاه رسول اهللا، أو لم یدعه؟ فإن قالوا
  :یدعوه، أو من لم یجب أن یدعوه؟ فإن قالوا

فھل یجب ھذا في غیره من : من طریق التأدیب ال من طریق الفرض، قیل لھم
) ع(علیا ) ص(إخوته و بني عمه، أو في أحد من الناس؟ و لم یخص النبي 
یره، أو لیس قد بالدعوة، و أفرده من بین العالم إال لعلة فیه خاصة لیست في غ

عرض علی النبي إبن عمه یوم بدر، و قد تمت له أربع عشرة سنة، فلم یجزه، ثم 
عرض علیه یوم أحد، و قد تمت له خمس عشرة سنة، فأجازه، فصار ھذا السر 
أصال للعالم، و جرت علیه األحکام أفما وقفوا علی أن ھذا الرجل مخصوص 
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لناس و فتح بابه أو لیس قال رسول بأشیاء ھي محظورة علی غیره، کسد أبواب ا

   له أن): ص(اهللا 
یجنب في ھذا المسجد، و لیس ذلك لغیره، و ھذه أسباب ال یدفعھا من آمن باهللا 

  !.إال من جرى علی العناد
خبرونا عن علي حیث دعي لو لم یجب إلی ما دعي إلیه، أکانت تکون : و یقال لھم

  الحالتان واحدة: واحالته کاإلجابة إلی ما دعي إلیه؟ فإن قال
حالته خالف حالته األولی، فقد أقروا : فقد أحالوا تسمیتھم إیاه مسلما، و إن قالوا

  !.لم لم یرث بزعمکم أبا طالب، و فیه الدلیل البین؟: و یقال لھم. أیضا بما أنکروه
أ لیس کان في أمره مصمما، و علی البالیا : فیقال لھم): ع(ثم یسألون عن علي 

و الرغبة في خدمته مؤثرا، و ألبویه مفارقا، و ) ص(لمالزمة رسول اهللا صابرا، و 
ألشکاله من األحداث مباینا، و لرفاھیة الدنیا و لذاتھا مھاجرا؟، قد لصق برسول اهللا 

یشارکه في المحن العظام، و النوازل الجسام مثل حصار الشعب، و الصبر ) ص(
في ) ع(شبیه یحیی بن زکریا علی الجوع، و الخوف من إحتمال الذل، بل ھو 

األشیاء کلھا غیر النبوة، و أنه باین األحداث في حال حداثته، و الکھولة في حال 
أخبرونا، ھل وجدتم أحدا في العالم من األطفال و الصغار و : و یقال لھم. کھالته

أو تعرفون له عدیال أو شبیھا، أ و تعلمون أن ) ع(الکبار من قصته، کقصة علي 
ص بما خص به، کال، و ال یجدون إلی ذلك سبیال، فلذلك جعله أحدا أخ

  .المصطفی ص أخاه و وزیرا لنفسه و من بعده وزیرا و وصیا و إماما
  )و تثبیت الوصایة لقرب األمر بینھما(تثبیت اإلمامة و أنھا مفترضة : باب) ۹(
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ء الثاني و لقد بدأت بإستنساخ ھذا القسم من الکتاب أي الباب التاسع، یوم الثالثا[

مستمدا من اهللا عز و جل أن یوفقنا  ۱۳۹۸/ العشرون من جمادي الثانیة، لسنة
  .]إلتمامه

  . أطیعوا اهللا و أطیعوا الرسول و أولي األمر منکم: قال اهللا جل و عز -۱۶۷
إنما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصالة و یؤتون : و قال تعالی

  . عونالزکاة و ھم راک
فوصف اهللا تعالی الولي بفضله، و دل علیه بشخصه، و قرن والیة المدلول علیه 

، فنحن نطالب بأن )ص(الموصوف بالصالة و الزکاة في حال الرکوع بوالیة الرسول 
یدل علی المدلول علیه، فلیجعلوه من شاؤا بعد أن یقیموا، فإن ھذه اإلمامة مفترضة 

ء من األشیاء، و ال یجوز أن یجعل قول اهللا  شي طاعة هللا عز و جل، و قد دل علی
  یوم غدیر خم ما ذکرناه من قبل ثم دعا) ص(عز و جل ھزوا، ثم قال رسول اهللا 

من ) ص(لمن نصره بالنصر، و علی من خذله بالخذالن، و ال بد لقول الرسول 
  .إسمهمعنی حیث أخبر أن مواالته مواالت اهللا تعالی، و أن معاداته معاداة اهللا جل 

فنحن نقررھم، أن ھذا یوجب إمامة و خالفة، إذ کان النص ال یکون إال إلمام، و 
إال لبطل المعنی، و لم دل علیه، و دعا إلیه و ألولیائه بالنصر، و علی أعدائه 
بالخذالن في ذلك الموقف و ذلك الوقت، في غیر وقت صالة، و الرمضاء تحرق 

دخول المدینة، فھذا یدل علی أمر قد أمر به أرجلھم، و لم ینتظر وقت الصالة و ال 
  .أن یأتیه قبل أن یزول عن مکانه

: و نرجع اآلن إلی قول اهللا عز و جل، الذي ھو األصل، و علیه بناء األمر -۱۶۸
و ھذه مخاطبة من اهللا جل ذکره،   أطیعوا اهللا و أطیعوا الرسول و أولي األمر منکم

أولي األمر، بل أمر المؤمنین أن یطیعوه و خاطب بھا المؤمنین، و لم یخاطب بھا 
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یطیعوا أولي األمر، و المخاطبة بعث علی من ندبھم إلی طاعته و طاعة أولی األمر، 
و ذلك أنه ال یجوز أن یکون المطیع ھو المطاع و ال المأمور ھو اآلمر، و الدلیل أنه 

وله بطاعته لم یقرن طاعة أولي األمر بطاعة الرسول، کما قرن عز و جل طاعة رس
   تعالی، إال و أولي األمر فوق الخلق، کما أن رسول اهللا فوق أولي األمر، و نحن

نطالبھم في ھذا الموضع أن یدلونا علی ھؤالء القوم الذین دل علیھم، فإن اهللا لم 
و نضطرھم إلی اإلقرار، إن اهللا إذا دل علی قوم : یکن یوجب و ال یوجد قال

  .إلی غیرھمبأعیانھم، فحرام مخالفتھم 
أن اهللا عنی بأولي األمر، أمراء السرایا، فاحتججنا علیھم : و احتج علینا القوم -۱۶۹

نحن بقاطعة، أن اهللا تعالی، إن کان أمر بطاعة أمراء السرایا، فقد أمر بطاعة 
المنھزمین، فإن أبا بکر کان من أمراء السرایا یوم خیبر، ثم عمر، فانھزما، و ھل ھذا 

سنة اهللا في الذین : ة موسی و ھارون حذو القذة بالقذة، و اهللا یقولاألصل إال سن
و کان موسی و ھارون وقفا علی بني . خلوا من قبل و لن تجد لسنة اهللا تبدیال

ادخلوا األرض المقدسة : إسرائیل، یذکرانھم نعم اهللا، و یکرران ذلك، ثم قاال لھم
، فکان جوابھم اإلباء،  قلبوا خاسرینالتي کتب اهللا لکم و ال ترتدوا علی أدبارکم فتن

و احتجاجھم بالخوف و الرھبة من القوم الذین استعظموا أجسادھم، و استکبروا 
إن فیھا قوما جبارین و إنا لن ندخلھا حتی یخرجوا فشرط لھم : أبدانھم، فقالوا

ة، الغلبة و النصر و الفلج، فأبوا إال تمسکا بالمعصی]  علیھما السالم[موسی و ھارون 
  :بقوله) ع(، ففسقھم موسی !و رھبة من القوم، و اتھموا موسی و ھارون في قولھما

  . فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین
، حین انصرف من الحدیبیة، و کان فتح )ص(إن مثل ذلك أیام رسول اهللا  -۱۷۰

خیبر، بین فتح المدینة، و فتح مکة، فسار إلیھم حتی نزل بساحتھم، و قد تال علی 
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أمته من بني إسماعیل ما تاله موسی علی أمته من بني إسرائیل، من ضمان اهللا لھم 

إن : بالفتح، فأخذ الرایة األول فانصرف منھزما، فھذا من کالم بني إسرائیل األول
، ثم أخذ الرایة الثاني، و کان ذلك سبیله فانصرف منھزما، یجبن  فیھا قوما جبارین

و ال لقاء فکانت سنة القوم من الثاني، إنا لن  أصحابه و یجبنونه من غیر قتال
   ندخلھا أبدا ما داموا فیھا، فھذا عملھا، و القصة تطول حتی

ألعطین الرایة غدا رجال یحب اهللا و رسوله، و یحبه اهللا و رسوله ): ص(قال النبي 
  .کرارا غیر فرار

  .، فسمي من أعطاه الرایة کرارا، و سمي من انھزم فرارا؟
   ه خالد بن الولید في بني جذیمة حینثم ما فعل
  ):ص(قال النبي 

  .اللھم إني أبرأ إلیك مما فعل خالد
، و کان أیضا من أمراء السرایا، و قد انھزم األول و الثاني مع عمرو بن العاص في 

) ص(غزوة ذات السالسل، فھؤالء أمراء السرایا قتلوا النفس المحرمة، فتبرأ النبي 
   من فعل

، فوداھم حتی میلغة الکلب، و قد زعموا أن اهللا أمر بطاعة )ع(علیا  خالد، و بعث
  !!.المنھزمین

أغلط مما ذکرنا، أن أمراء السرایا قد ماتوا کلھم، و األمة قائمة، : و وجه آخر -۱۷۱
مات من نزلت فیه بطلت، فلیس ألحد بعدھم طاعة و ]  أمات[فإذا کانت اآلیة قد 

اآلیة ال یکون ثلثاھا ناسخا، و ثلثھا منسوخا، ألن في ذلك نقض الوالیات، علی أن 
طاعة اهللا و طاعة رسوله فرض إلی یوم القیامة، و طاعة والة األمر إن کانوا أمراء 

  .السرایا ساقطة، فھذا واضحة؟
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و زعم قوم منھم، أنھم العلماء و الفقھاء، و أن اهللا فرض طاعتھم علی األمة، و 

و الفقه منھم قد اختلفوا في األحکام، فإن کانت  وجدنا الذین أشیر إلیھم بالعلم
طاعة اهللا تلزم باإلختالف، و بأن یحرم أحدھم الفرج و یحله اآلخر، فإن أطیع فقیه 
فیما یحل عصی اآلخر فیما یحرم، و إن عصی الذي یحل أطیع الذي یحرم، فکیف 

  یطاعان في حالة واحدة؟
عته غیر الزمة؟ و کیف تلزم و کیف یفرق بین من طاعته الزمة؟ و بین من طا

الطاعة قوما ھذه حالتھم؟ و کیف یعرف ولي اهللا من عدوه؟ و کیف یعلم حزب 
  .اهللا من حزب الشیطان

فقد وضحت ھذه أیضا علیھم، و بطل إحتجاجھم و الحمد هللا، و لو ال ما یجرون 
رواة إلیه من العناد، ما احتجنا إلی االحتجاج علیھم بعد ما یرون من فقھائھم، و 

  :أخبارھم ما نذکره
قال أخبرني إبراھیم بن الحکم بن ظھیر، عن : روى الحسین بن نصر المنقري ۱۷۲

  :أبیه، عن السدي، عن أبي صالح
،  أطیعوا اهللا و أطیعوا الرسول و أولي األمر منکم: في قول اهللا تعالی  عن ابن عباس

  ).ع(علي بن أبي طالب : قال
قال ابن   و لو ردوه إلی الرسول و إلی أولي األمر منھم ]: تعالی[و في قوله : قال ۷۳

  ).ع(علي بن أبي طالب : عباس
أخبرونا عن القوم الذي ذکرتم، أ کانوا : و احتج علیھم بعض المحتجین، فقالوا

معصومین أم لم یکونوا معصومین؟ فإن اإلمام ال یجوز أن یکون غیر معصوم، إذ 
یقیم أوده و إذا کان غیر معصوم فھو غیر یکون محتاجا إلی غیره، و إلی حاکم 

مأمون علی نفسه في إنتھاك المحارم، و ال یجوز أن یکون محتاجا إلی معلم یعلمه، 
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و إلی أحد فوق یدیه، إن إنتھك محرما أقام علیه الحد، و إن إرتکب منکرا أزاله، 

، و و إذا کان کذلك لم یؤمن علی غیره، و مستحیل أن یکون اإلمام محکوما علیه
ھو المؤدب للناس، و من المحال أن یحتاج إلی من یرشده، و ھو المقوم المرشد، 

  .فھذه واضحة
  أخبرونا عن ھؤالء: و إحتج بعض أھل العلم علیھم، فقال -۱۷۴

العلماء الذین أمر اهللا بطاعتھم، و الوقوف عند أمرھم، أنھم متساوون في المعرفة و 
: ھم متساوون فقد أحالوا، و إن قالوا: لواالعلم أم بعضھم أعلم من بعض، فإن قا

فما عالمة الفاضل، و إلی من ترجع األمة؟ إلی الفاضل أم : یتفاضلون، قیل لھم
بل إلی الفاضل فقد ثبت موضع الفضل و العلم، و : المفضول؟ فان قالوا]  إلی[

  .استغنینا عن إقامة البرھان
و رأیناه قد جرى علیه  إنا وجدنا صاحبکم بخالف ھذه الصفة،: و إحتج فقال

الخطأ و الزلل في األحکام، و وقف الناس علی ذلك حتی نقموه و أنکروه، و 
ردوه، فدللنا فعله ذلك علی أنه غیر معصوم، ثم أمره في الفقه و العلم ظاھر عند 

أ فمن یھدي إلی الحق أحق أن یتبع أمن ال یھدي إال ]:  تعالی[اإلمامة، و قد قال اهللا 
و ذلك في أشیاء نقمت علیه األمة، و نحن نذکرھا ما احتج به ھذا .  أن یھدى

  .المحتج في أمره و أمر صاحبه
باختیار قوم منھم ) ص(ذکر أن األمة نقمت علی األول، و ھو القائم مقام رسول اهللا 

من خلیفة رسول اهللا، : إیاه، أنه سمی نفسه خلیفة رسول اهللا، و أنه کتب إلی العمال
أن النبي لم یستخلف أ فیکون خلیفة رسول اهللا من لم : صاحبهثم زعم و زعم 

یستخلفه رسول اهللا؟ فکیف استجازت األمة أن تنصب له خلیفة لم یقمه؟ و کیف 
   سمته خلیفة رسول اهللا؟ و کیف
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یجوز لھا أن تقیم خلیفة ال تقدر علی عزله إذا نقمت علیه؟، ثم مع ذلك زعمت 

، و أن المھاجرین من آل أبي قحافة و ! من أھل بیتهاألمة، أنه أولی بمقام رسول اهللا
آل الخطاب خیر من المھاجرین من بني ھاشم، فکانت أول شھادة زور شھدوا في 

أول مشھود علیه في اإلسالم، و کانوا أول مشھود ) ص(اإلسالم، و کان رسول اهللا 
  ).ص(فھذه ظالمة رسول اهللا !! علیه بالزور،

  :زعم، أن األنبیاء الیورثون خالفا لقول اهللا عز و جلأنه : و نقموا علیه -۱۷۵
و لم یقبلوا دعواھا، ) ع(البنته فاطمة ) ص(حتی تواصلوا إلی أخذ نحلة رسول اهللا 

و سألوھا البینة، فأتت بعلي و الحسن و الحسین، و جاءت بأم أیمن، فرد شھادتھم 
و کذلك الحسن و  أما علي فزوجك یجر إلی نفسه بشھادته،: و لم یقبلھا، و قال

  .الحسین یجران بشھادتھما إلی أنفسھما، و أما أم أیمن فھي موالتکم
   ثم سن بذلك

إمرأة لزوجھا، و ال الوالد ] شھادة[لإلمامة أال تقبل شھادة الرجل المرأته، و ال 
، و لم تجتمع األمة علی أن رسول اهللا رد شھادة أحد من !!لولده، و ال الولد لوالدیه

  !!.ھؤالء؟
فیا معشر المسلمین، انظروا إلی ما فعله ھذا الذي قام مقام رسول اهللا و سمی نفسه 

حقھا، و کذبھا في دعواھا، و ) ع(خلیفة رسول اهللا ص کیف استجاز منع فاطمة 
و ھما سیدا شباب أھل ! [جرح شھادة علي بن أبي طالب، و الحسن و الحسین،

  ].الجنة
قد فعلوه، حین توفی رسول اهللا فجاء حتی  و لعمري لقد دل قول الثاني، علی ما

  .بما نحن ذاکروه) ع(دخل علی علي 
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: حدثنا ھشام بن سعد، عن زید بن أسلم، عن أبیه، قال: رواه الواقدي قال ۱۷۶

خرجت أنا و أبو بکر، حتی دخلنا ) ص(لما توفي رسول اهللا : سمعت عمر یقول
  :المھاجرون، فقلت علی علي بن أبي طالب، و ھو في بیت فاطمة، و عنده

و ما نزل، قلت و ) ص(أقول خیرا، نحن أولی برسول اهللا : ما ذا تقول یا علي؟ قال
   کال، و الذي نفسي: نعم، قلت: نعدل قال: نعم قلت: الذي قال

  .بیده حتی تحزوا رقابنا بالمناشیر
  ).ص(أنھم قصدوا أھل بیت رسول اهللا ]  علی[فھذا دلیل 

  :]لفاطمة ع إعطاء رسول اهللا ص فدك[
  :فأما فدك

و آت ذا القربی : لما نزلت علیه) ص(فقد روى فقھاؤھم و علماؤھم، أن النبي 
  .یا فاطمة، لك فدك: قال رسول اهللا  حقه
دعا فاطمة،   و آت ذا القربی حقه: لما نزلت علی رسول اهللا: و روى أیضا، قال ۱۷۷

  .فأعطاھا فدك
حدثنا علي بن عابس : زدي، قالو حدثنا، عن عبد الرحمن بن صالح األ ۱۷۸

لما نزلت : عن أبي سعید الخدري، قال: المالئي، عن فضیل بن مرزوق عن عطیة
  ):ص(علی رسول اهللا 

  .یا فاطمة لك فدك: قال  و آت ذا القربی حقه
   فھذه روایاتھم، ثم یجرون إلی العناد، و إلی منع ابنة رسول اهللا

  .!!حقھا، تعصبا علی رسول اهللا و ذریته
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و لعمري لقد کان عمر بن عبد العزیز أعرف بحقھا حین رد إلی محمد بن علي 

ھما طعنا علی أنفسھما، و ذلك : ، فقال!طعنت علی الشیخین؟: فدك، فقیل له) ع(
  ).ع(لما صار إلیه محمد بن علي 

  ]موعظة اإلمام محمد بن علي الباقر ع لعمر بن عبد العزیز[
  :حدثنا الحماني، قال: رواه أبو صالح الطائي، قال ۱۷۹

کنت جلیسا لعمر بن عبد العزیز، حیث : حدثنا شریك، عن ھشام بن معاذ، قال
ظالمة، فلیأت : من کانت له مظلمة، أو قال: دخل المدینة، فأمر منادیه أن ینادي

إن محمد بن : فدخل علیه مواله مزاحم، فقال له) ع(الباب، فأتاه محمد بن علي 
أدخله یا مزاحم فدخل محمد، و عمر تسح عیناه : له بالباب، فقال) ع(علي 

أبکاه کذا و کذا : ما أبکاك یا عمر؟ فقال ھشام): ع(بالدموع، فیمسحھا، فقال محمد 
  .یا ابن رسول اهللا

یا عمر، إن الدنیا سوق من األسواق، منھا خرج الناس بما ]:  بن علي ع[فقال محمد 
ن قوم ھم قد ضرھم مثل الذي ینفعھم، و منھا خرجوا بما یضرھم، و کم م

أصحابنا فیه حتی أتاھم الموت، فاستوعبوا فخرجوا من الدنیا نادمین، لما لم 
یأخذوا لما أحبوا من اآلخرة عدة، و ال لما کرھوا جنة، قسم ما جمعوا من ال 
یحمدھم، و صاروا إلی ما یعذرھم، فنحن و اهللا محقون أن ننظر إلی تلك األعمال 

بھا فنوافقھم فیھا، و ننظر إلی تلك األعمال التي کنا نتخوف علیھم  التي کنا نغبطھم
منھا، فنکف عنھا؛ فاتق اهللا و اجعل في قلبك اثنین تنظر الذي تحب أن یکون 
معك إذا قدمت علی ربك فقدمه بین یدیك حتی تخرج إلیه، و تنظر الذي تکره 

بن إلی سلعة بارت أن یکون معك إذا قدمت علی ربك، فابتغ به البدل، و ال تذھ
  .علی من کان قبلك
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  فاتق اهللا یا عمر، و افتح األبواب، و سھل الحجاب و انصر المظلوم،

  :و رد المظالم، ثالث من کن فیه استکمل اإلیمان باهللا
نعم یا عمر، من إذا رضي : إیه أھل بیت النبوة، قال: فجثا عمر علی رکبتیه، ثم قال

ا غضب لم یخرجه غضبه من الحق، و من إذا لم یدخل رضاه في الباطل، و من إذ
  .قدر لم یتناول ما لیس له

  :فدعا عمر بدواة و قرطاس و کتب: قال
  *:بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .ھذا ما رد عمر بن عبد العزیز، ظالمة محمد بن علي، فدك
ثم کان، یجب علی األمة أن ینظروھا، و ال یخذلوھا، و ال یکذبوھا فإن فاطمة 

ال تدعي غیر حقھا، و علي بن أبي طالب و الحسن و ) ص(سول اهللا بضعة من ر
  .الحسین ال یشھدون بالزور

فال نصیب له في ) ص(فذکر ھذا المحتج، أن من فعل ھذا الفعال بآل رسول اهللا 
  .اإلسالم

  .ثم منعھما عثمان) ص(ھذا و قد أعطیا ابنتیھما ما ادعیا من میراث رسول اهللا 
عائشة و حفصة أتتا عثمان بن عفان تطلبان منه ما کان أن :  روى ذلك، شریك

  ال و اهللا، و ال کرامة، ما زاد لکما،: أبواھما یعطیانھما، فقال لھما
ستعلم فاطمة، أي ابن عم لھا أنا الیوم، : عندي، فألحتا، و کان متکئا فجلس، و قال

أعرابیا یتطھر  أ لستما اللتین شھدتما عند أبویکما؟ و لفقتما معکما،: ثم قال لھما
ال نورث ما : قال) ص(ببوله، مالك بن أوس بن الحدثان، فشھدتما معه، أن النبي 

  .ترکناه صدقة؟
  .فمرة تشھدون، أن ما ترکه رسول اهللا صدقة، و مرة تطالبون میراثه،
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  .فھذا من أعاجیبھم

  :و مما نقموا علیه -۱۸۰
أقطعه ) ص(ان رسول اهللا أن العباس بن عبد المطلب، أتاه، و طلب قطیعته التي ک

  .إیاھا من الحیرة و الرصافة و الغائظ، فلم یقبل قوله
و ھو یعطي األعراب و األحزاب، و الطلقاء و ) ص(، و لم یجز له ما أجازه النبي 

أبناء الطلقاء، و یصدقھم علی ما ادعوه و منادیه في کل موسم من کانت له عدة 
  فکان یعطیھم، و یقبل دعواھم،عند رسول اهللا، کائنة ما کانت فلیأت، 

و ال یقبل قول فاطمة ) ع(و یجرح شھادة علي ) ص(و یکذب عم رسول اهللا 
ثم یسألھم البینة، فإذا أتوا بھا تسلق علیھم بالحیل ! و ال قول ابنیھا،) ع(الزھراء 

  .و تغرضا ألھل بیته) ص(جرأة علی اهللا عز و جل، و عداوة لنبیه 
  :و مما نقموا علیه -۱۸۱

کان یقسم الخمس من الغنائم ) ص(أن فقھاء األمة اجتمعوا فیما نقلوا أن رسول اهللا 
  .في بني ھاشم علی ما فرضه اهللا،

و أن األول لما ادعی أن الخمس للمسلمین، ادعاه من بایعه معه، ثم استوفی الخیل 
 ،)ع(و السالح، فقسمھا بین المسلمین لم یسأل البینة، کما سئل العباس و فاطمة 

فنحی بني ھاشم، عن جمیع ما کان لھم، و أزال أمرھم، و أطمع فیھم الطلقاء و 
أبناء الطلقاء، حتی مضت سنته، و بطلت سنة رسول اهللا، و جاء، من بعدھما معاویة 

فاحتازاه، ثم قتال ولدیه، و أباحا حریمه، ) ص(و ابنه، فوثبا علی حق رسول اهللا 
یا محمد، أبوك مھد مھاده و : اج علیه، قالفلما کان من محمد بن أبي بکر االحتج

ثنی لملکه وساده، و وافقه علی ذلك فاروقه، فإن یکن ما نحن فیه حقا فأبوك أوله، 
  و إن یکن باطال، فأبوك أساسه، فعب أباك بما بدا لك، أو دع،
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ثم أفضی األمر إلی یزید بن معاویة، فقام مقام رسول اهللا، فوثب بما . في کالم کثیر

ه أبوه، و سنه الحبران الفاضالن بزعمھم علی ابن رسول اهللا، و سید شباب سنه ل
أھل الجنة، في جماعة من ولد أبیه الذین ھم ولد رسول اهللا من بني ھاشم، و سبي 
بنات رسول اهللا سوقا إلی الشام کما تساق سبایا الروم و الخزر، و األمة تنظر، ال 

  .معین یعین، و ال منکر ینکر
أیاما و لیالیا ألھل الشام، حتی افتض فیھا ) ص(مدینة حرم رسول اهللا ثم أباح ال

  :الملعون یتمثل بقول ابن الزبعري]  کان[ألف بکر من بنات المھاجرین و األنصار و 
   جزع الخزرج من وقع األسل    لیت أشیاخي ببدر شھدوا

      
  

   یا یزید ال تشل: ثم قالوا    ألھلوا و استھلوا فرحا
   قوم القتل بقتل فاعتدل    در بعد ماقد جزیناھم بب

   من بني أحمد ما کان فعل     لست للشیخین إن لم أنتقم
   لم یکن عترته اهللا خذل    إن یکن أحمد حقا مرسال

      
و أنه أدرکه ) ص(فحقق عدو اهللا و ابن عدوه، أنه قد طلب ثاره من رسول اهللا 
لفاضالن، فما فاتت بمن أصیب من أھل بیته یوم بدر و ذلك بما سنه الحبران ا

خصلة من الخصال ترکوھا و لم یأتوھا، لقد بقیت آثار کسري قائمة إلی غایتنا 
دارسة، و لقد إصطفوا أمواله بعده، و ھدموا نبوته، و ) ص(ھذه، و آثار رسول اهللا 

قتلوا ولده، و سبوا بناته، و أخذوا خمسه، و ھدموا مسجده، و عمروا فیه آثارھم، و 
، و کسروا منبره، و خالفوا علیه )ص(خالفا علی رسول اهللا  رزقوه و شیدوه،
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بالزیادة، و ھدموا علیه بیت ربه مرتین من بعده، و استحلوا حرمه و حرم ربه، و 
أباحوه، و غیروا سنته، و أبدعوا في دینه، و دخلوا علیه بیته بغیر إذنه فھذه األشیاء 

  .کلھا مما سنه الحبران الفاضالن
  :ا علیهو مما نقمو -۱۸۲

ال تفردوني من عیالي، فإنه ال بد لي و لکم من کري أعطیه : أنه لما ولي، قال للناس
علی القیام بأمرکم و صالتکم و حجکم، و جھاد عدوکم، و إقامة الحدود، و غیر 
ذلك من دین اهللا الذي بعث به محمد، ففرضوا له ثالثة دراھم في کل یوم علی 

  .قیامه بأمرھم
ء من أعمال البر بکرى، و  ھم، و جھاده، و حکمه، و غیر شي، فکانت صالته ب

إجماع األمة أنه من عمل شیئا من أعمال البر بکرى کان عمله فاسدا مردودا علیه و 
أن الصالة خلف المستأجر فاسدة، و جعل ذلك یقوم من بعده، و لألمة التي تعمل 

ال البر من قضاء أو شیئا من أعمال البر، فلیس أحد من األمة یعمل عمال من أعم
حکم، أو تعلیم قرآن إال طلب علیه الکري، اقتداء به و بصاحبه و استنانا بسنته، 
فذھبت الحسنة من الناس بتعلیم الخیر، و رأوا أخذ الکري أصلح و أجدى علیھم 

  .في دنیاھم
أعطونا نحدثکم، و قال : فمن ھاھنا أخذ القضاة الکرى علی الحکم و قالت الفقھاء

: أعطونا نؤذن لکم، و قالت القصاص أعطونا نقص لکم، و قال األئمة: ونالمؤذن
أعطونا نؤمکم في شھر رمضان، و قال اهللا جل ذکره خالف ھذا، و أخبر عن 

اتبعوا : األنبیاء، و خالئف األنبیاء، أنھم لم یسألوا أحدا شیئا علی ما أتوھم به، فقال
بیا من األنبیاء، و ال عالما من العلماء و ال نعلم ن  من ال یسئلکم أجرا و ھم مھتدون

  !.یرید بعلمه یسأل شیئا، ال ذھبا و ال فضة، فھذا ما سنه الحبران الفاضالن؟
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  أنا مسلم،: فعله بالفجاءة، إحراقه بالنار، و ھو یقول: و مما نقموا علیه -۱۸۳

ن حدثنا عبد اهللا بن الحرث بن الفضل، عن أبیه، عن سفیان، ع: روى الواقدي قال
  ::أبي العوجاء السلمي، في حدیث طویل قال

کتب األول، إلی طریفة بن حاجزة، و ھو عامله، أما بعد فقد بلغني أن الفجاءة ارتد 
عن اإلسالم، فسر إلیه بمن معك من المسلمین حتی تقتله أو تأسره فتأتین به في 

  .وثاق و السالم
و إني لمسلم، فأوثقه طریفة في یا طریفة ما کفرت، : فسار بمن معه، فلما التقیا، قال

جامعة، و بعث به إلی األول، فلما قدم إلیه، أرسل به إلی ابن جثم فحرقه بالنار، و 
  .أنا مسلم: ھو یقول

ثم سلط خالد بن الولید علی الناس، فقتلھم، و قتل مالك بن نویرة علی اإلسالم 
لیه، و لم یغیر ذلك، و رغبة في امرأته لجمالھا، فسوغه األول ذلك، و أنکره الثاني ع

  .أھدر دمه
أنھم غیروا ما فرضه اهللا علیھم، في حرمة رسول اهللا : و مما نقموا علیھم -۱۸۴

: و لم یشکوا أن حرمته في وفاته کحرمته في حیاته، فقد قال اهللا جل و عال) ص(
 ، و أجمعت األمة أن النبي لم یعھد إلیھم في ال تدخلوا بیوت النبي إال أن یؤذن لکم

دفن األول و الثاني معه بیته، و ال أوصی بذلك، فضربوا بالمعاول عند رأسه و 
أدخلوا القوم علیه، و دفنوھما معه بغیر إذنه، و تراھم یبرمون في النھي عن رفع 

إعظاما له، و توقیرا، و لم یوقر في ضرب ) ص(الصوت في مسجد رسول اهللا 
ال یطمعان في الدخول علیه و ھما المعاول عند رأسه، ثم أدخلوھما علیه و کانا 

  .حیان، و ھو حي بغیر إذنه



  
  
  
  
  
  

  ٣٧٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
؛ فلیت !و من العجب، أن الثاني أرسل إلی عائشة یستأذنھا في الدفن مع الرسول

شعري، ما معناه في ذلك؟ و أي أمر إلی عائشة في الدفن مع رسول اهللا؟ و قد قال 
سب اهللا البیوت إلی النبي فن  ال تدخلوا بیوت النبي إال أن یؤذن لکم: اهللا جل و عز

   و نسبھا الثاني، إلی) ص(
عائشة، و ال یجوز أن یدفن النبي إال في بیته، و الموضع الذي قبض فیه، فإن کان 
البیت لعائشة کما زعم الثاني، فقد جعلته للنبي، ألنه ال یدفن األنبیاء إال في أرضھم 

نی استیمارھا؟، و إن کان و ملکھم، و إن جعلته للنبي فقد خرج من ملکھا، فما مع
البیت من قبل النبي کما قال اهللا جل و عز، فعائشة و غیرھا من األجنبیات في 

ء کان لعائشة من أمر رسول اهللا ص حتی استوذنت  البیت سواء، فما ندري أي شی
  .فأذنت، فھذا ما فعل الحبران الفاضالن

  ] المتعتان و حي علی خیر العمل: تحریم عمر[
الذي سموه فاروقا، و زعم المحتج أنه إنما سمي : نقموا علی الثاني و مما -۱۸۵

  بذلك ألنه فرق بین الحق و أھله، و
  :أنه صعد المنبر، و قال

أنا أنھی عنھن و أحرمھن و ) ص(أیھا الناس، ثالث کن علی عھد رسول اهللا 
ع الناس المتعتان، متعة النساء و متعة الحج، فإنه متی لم یتمت: أعاقب علیھن، منھا

بالعمرة إلی الحج اعتمر الناس في کل وقت قدرت علیکم الحیرة و قامت 
أسواقکم في کل وقت مع ما في ذلك من تحصین اإلحرام و تعظیمه، فإني 
أستفظع أن یروح الحاج إلی منی شعثا غبرا قد لوحتھم السماء، و غیرت ألوانھم 

  !.ء لك شيلم یصبھم من ذ]  المتمتعین[الشمس، و روح المتمتعون 
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و أما متعة النساء، فإني متی أبحتھا للناس لم یزل الرجل یرى في حرمه مثل ھذا 

حي علی خیر العمل، : ؛ و الثالثة!الطفل و جاء بطفل من والدة متعة، فصعد به المنبر
  !.فإن الناس إذا سمعوھا في األذان، اتکلوا علیھا و عطلوا الحج و سائر األعمال

، أن یقوم عمر علی منبر رسول اهللا !عل یا معشر المسلمینفما أعجب من ھذا الف
  یحرم، و یحلل و یحظر و یطلق من غیر أمر

و بعد انقطاع الوحي، فال برسول اهللا، و ال بصاحبه الذي أقامه ) ص(رسول اهللا 
ذلك المقام، إقتدى، و أعجب من ھذا أن المھاجرین و األنصار قعود، و ال ینکر 

دافع، قد أطیع في ذلك کله و أخذ بأسماعھم و أبصارھم  ذلك منکر، و ال یدفعه
اتخذوا : إنا لنراه بقیة الرھبان، و قال اهللا عز و جل: حتی قال بعض الصحابة

و ما صلوا ألحبارھم و رھبانھم و لکن   أحبارھم و رھبانھم أربابا من دون اهللا
م دعوھم إلی معاصي اهللا عز و جل، فأجابوھم فکانت تلك عبادتھم و ھ

المھاجرون و األنصار الذین شھدوا رسول اهللا و شھدوا أحکامه و نزل القرآن بین 
  .ظھرانیھم

۱۸۶-  
حدثني ھارون، عن أبان بن صالح، عن عامر بن سعید، عن : و روى الواقدي قال

  :، أنه جاء إلی رسول اهللا فقال عدي بن حاتم
، و اهللا ما کانوا  هللاتخذوا أحبارھم و رھبانھم أربابا من دون ا  یا رسول اهللا

أ لیس إذا کانوا أحلوا لھم شیئا استحلوه؟ و إذا ): ص(یعبدونھم، فقال رسول اهللا 
  .فتلك عبادتھم): ص(بلی، فقال رسول اهللا : حرموا علیھم شیئا حرموه؟ فقال عدي

، فصار عمر علی ھذا معبودا عندھم و في ھذا إبطال أمر اهللا و طرح سنن رسول 
   ذي زعموا لماهللا؟، فھذا ال
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  !.یغیر و لم یبدل، و ھو عندھم الحبر الفاضل

  :و مما نقموا علیه -۱۸۷
أن الناس کانوا علی عھد رسول اهللا و عھد األول، و صدرا من والیته یطلقون 

أجیزوھا : النساء طالق السنة، حتی أجاز الثاني، الثالث في مجلس واحد، و قال
إن اهللا جعل لکم في الطالق أناة : و قال لئال یتبایع فیھا الغیران، و السکران،

  !.فاستعجلتموھا فأجزت علیکم ما استعجلتم
  

، و من )ص(یا ثاني من أطلق لك أن تجیز أمرا لم یجز الرسول : فلو أن قائال له
جعل إلیك التحریم و التحلیل؟ و من أباح لك ذلك المحظور؟ ال و اهللا، و لکنھم 

، کل ذلك حمال علی بني )ص(خالفة الرسول عبدوه عبادة، و أجازوا أمره في م
  !.ھاشم أھل بیت النبوة؟

۱۸۸-  
، فردھا علیه، و )ص(أن عبد اهللا ابنه، طلق امرأته ثالثا علی عھد رسول اهللا :  و روي

  .أمره أن یمسکھا أو یطلقھا للسنة
   ، و عطلوا ما قال اهللا عز و جل في الطالق للعدة، و عصوا اهللا جل

  .الطالق الثالث): ص(و قد أنکر النبي  !و عز و أطاعوه؟
  :رواه الشاذکوني، قال

حدثنا مخرمة بن بکیر بن عبد اهللا بن : حدثنا عبد اهللا بن وھب المصري، قال -۱۸۹
   سمعت: األشج، عن أبیه، قال

محمود بن لبید یذکر، أن رجال طلق امرأته علی عھد رسول اهللا، ثالثا بمرة واحدة 
  .، و أنا بین ظھرانیکمیلعب بکتاب اهللا: فقال
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  :و مما نقموا علیه -۱۹۰

، صلی بالناس، فجمع بین الظھر )ص(أن النبي : أن العلماء، و رواة الحدیث، رووا
  .و بین العصر و بین المغرب و العشاء، من غیر خوف و ال مطر

  ؟)ص(لم فعل ذلك رسول اهللا : قلت البن عباس: قال الراوي
  .لئال یحرج أمته: قال

  و
  !.الجمع بین الصالتین من الکبائر؟:  لثانيقال ا
  :و مما نقموا علیه -۱۹۱

أن رسول اهللا، وضع المقام بین الکعبة و الحجر، بینه و بین جدار الکعبة ذراع، 
في والیة األول، و أمر اهللا جل ذکره نبیه، أن ) ص(فکان ھناك صالة رسول اهللا 
: علی األمة فلما ولي عمر، قال ، و فرض ذلك علیه، و یتخذ من مقام إبراھیم مصلی

  :من یعرف موضع المقام في الجاھلیة؟ فقال ابن أبي وداعة السھمي
  أنا یا أمیر المؤمنین أعرفه، لقد أخذت مقداره و قیاسه بشبر عندي و

آت به، و قدره و قاسه حتی انتھی : علمت أنه سیحتاج إلیه یوما ما، فقال له الثاني
  .ي الجاھلیة، فوضعه فیه، فھو فیه إلی یومنا ھذاإلی الموضع الذي کان فیه ف

، فأزال المقام عن الموضع األول الذي وضعه فیه رسول اهللا و وضعه في الموضع 
: و ال بقول اهللا حیث قال) ص(الذي کان فیه في الجاھلیة، و لم یرض بفعل النبي 

، و أحیی أمر فأبطل أمر اهللا، و دفع أمر رسول اهللا  و اتخذوا من مقام إبراھیم مصلی
  الجاھلیة و المھاجرون و األنصار حوله، قد ضربت علیھم الذلة، فلیس منھم منکر

و ال مغیر، و قد نقل شریعتھم التي شرعھا اهللا و رسوله إلی الشرائع الجاھلیة ثم 
أخذه ثمانین ألف درھم، : و مما نقموا علیه - ۱۹۲؛ !یزعمون أنه لم یغیر و لم یبدل
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ن، ثم أوصی إبنه عبد اهللا عند موته، أن یکثر فیھا ماله، و یردھا، من أموال المسلمی

؛ و ال نعلم أحدا روى، أن عبد اهللا، قضی !و قد قتل عثمان في أقل من ھذا المقدار
  !.ھذا المال عن الثاني

  :و مما نقموا علیه -۱۹۳
و إن احتجنا  أنا و أنتم في ھذا المال کولي الیتیم، إن استغنینا استعففنا،:  قوله لعیاله

  .أکلنا بالمعروف
  :قال لرجل سأله زماما من شعر من الغنیمة، فقال) ص(، و الروایة عن رسول اهللا 

  .سألتني زماما من نار، ما کان لك أن تسألنیه و ال لي أن أعطیکه،
في ) ص(فمن أین جاز للثاني أن یدفع من أموال المسلمین، ما لم یجزه النبي 

زمام من الشعر، و لم یرو أحد عن رسول اهللا، أنه استحل  نفسه، و إنما ھو مقدار
ء و ال غیر ذلك مما قد أباحه الثاني لنفسه، و لم  شیئا من مال الیتیم، ال بسبب في

یعده، ثم أنزل أقواما ذي عقول و أحالم بمنزلة األیتام، و حظر علیھم، و حرم و 
  .لعمري أعرف بھم و أعلم أباح و حلل، فقبلوا ذلك منه، و لم ینکروه علیه، و کان

وضعه للعطاء، و فرضه إیاه، للناس، و اتباعه سیر األکاسرة : و مما نقموا علیه -۱۹۴
  و القیاصرة، رغبة عن االستنان بسنة

علی الجھاد و طلب الثواب من اهللا، ]  الناس[، فإن من سنته حمل )ص(رسول اهللا 
م الجھاد بالکرى، فترك الناس فأفسد علی الناس الجھاد، و أفسد النیات، و سن فیھ

ما أمرھم اهللا به، و مالوا للکرى، و الناس یجاھدون منذ زمانه إلی الیوم علی مطامع 
العطاء، و کرى الدیوان، فذھب الجھاد الذي أمر اهللا به إال من قوم قلیل، و أجمعت 

فعل لم یفرض ألمته العطاء، و ال وضع لھم دیوانا، و ما ) ص(األمة، أن رسول اهللا 
  .الرجل ھذا إال خالفا علی رسول اهللا، و علی صاحبه
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ألمنعن فروج ذوات : ما أحدث في الفروج، و قوله: و مما نقموا علیه -۱۹۵

األحساب إال من األکفاء، فمضت السنة بذلك، إلی الیوم، و جرى الحکم بالحکمیة 
أن رسول  و العصبیة، و الکتاب ینطق بخالف ذلك و السنة، و جائت بإجماع األمة،

  .اهللا، عمل في ذلك بخالف ما عمله الثاني و سنه
   لیس علی عربي ملك، و قد سبي: قوله: و مما نقموا علیه -۱۹۶

من قبائل العرب ما عتق، و استرق و أطلق، کما فعل بالعجم، و ) ص(رسول اهللا 
فعل ذلك أبو بکر فیمن سبی من أھل الردة، فخالف عمر رسول اهللا، و خالف 

لیس علی عربي ملك خالفا علی رسول اهللا، و : و أطلق أبو بکر و قالصاحبه، 
  .خالفا علی صاحبه

ال تجلدوا العرب، و ال ترجموھا فتفتنوھا، و األمر : قوله: و مما نقموا علیه -۱۹۷
أن العجمي و العربي في إقامة الحدود سواء إذا ): ص(عن اهللا تعالی، و عن النبي 

  ).ص(الحدود و الخالف علی اهللا، و علی رسوله وجب علیھما، في ذلك تعطیل 
تفضیله للناس بعضا علی بعض في القسمة، و تفضیله : و مما نقموا علیه -۱۹۸

المھاجرین علی األنصار، و تفضیله األنصار علی غیرھم، و تفضیله العرب علی 
 لقد عھدنا رسول اهللا: العجم، و قد کان أشار علی أبي بکر بذلك فلم یقبل منه قال

أمس في ھذه القسمة، و قد کان معه المھاجرى و األنصاري، و العجمي، فلم 
یفضل أحدا علی أحد، و إن أنا عملت برأیك، لم آمن أن ینکر الناس علي لقرب 

و إنما ھذه القسمة معاش الناس، یحتاج األنصاري، ) ص(عھدھم بسیرة رسول اهللا 
و األنصار، فضلھم و شرفھم عند إلی ما یحتاج إلیه المھاجري، و إنما المھاجرون 

اهللا جل ذکره، ال في القسمة التي ال یجب أن یفضل فیھا أحد علی أحد، فلما 
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أفضی األمر إلیه، فضل بعضھم علی بعض، خالفا علی رسول اهللا، و خالفا علی 

  .صاحبه في کثیر من األشیاء
  :و مما نقموا علیه -۱۹۹

بعد ما شھد علیه ثالثا بالزنا، و تقدم تعطیله الحد في المغیرة بن شعبة الثقفي، 
إني أرى : یا شیخ العرب ما تقول أنت؟ ثم قال: الرابع لیشھد، فنظر في وجھه فقال

به ) ص(وجه رجل ما کان اهللا لیفضح بشھادته رجال من أصحاب رسول اهللا 
رأیت منظرا قبیحا، و : فجبھه أوال ثم لقنه، ففھم تلقینه، فخلط في الشھادة، و قال

اهللا أکبر، ما کان الشیطان : عت نفسا عالیا، و لم أر الذي فیه ما فیه، فقال عمرسم
لیشمت رجال برجل من أصحاب رسول اهللا، ثم جلد الشھود، فأبطل حدا، و لقن 
الشاھد المداھنة في شھادته، فکرر أحد الشھود الثالثة المضروبین شھادته فأراد أن 

لما رآه یرید أن یجلده، و لم یجز أن یجلد  )ع(یجلده ثانیا، فقال أمیر المؤمنین 
إنك إن جلدته : رجال ال یجب علیه الحد و ھو حاضر، و ال یجیز ذلك فقال

  .رجمت صاحبك، فأمسك عن جلده إبقاء علی صاحبه
، و لو کان ما جرى إلیه في أمر المغیرة بن شعبة و عصبیة عمر له في اإلسالم و 

   لکان مستبشعا، و أنهھو غض طري کان یجري في الجاھلیة، 
  .أن قردا زنی في الجاھلیة فاجتمعت علیه القرود، فرجمنه  یروى

  ، فھذه القرود ترجم،
و یحد من ال یجب علیه الحد في دار ! و الثاني یعطل الحد في المغیرة بن شعبة،

ء أفظع  فأي شي! اإلسالم، و المھاجرون و األنصار حوله، ال یجسرون أن یغیروا،
  .علمن ھذا الف
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إجالؤه أھل نجران، و أھل خیبر عن دیارھم و قد أقرھم : و مما نقموا علیه -۲۰۰

رسول اهللا، و کتب لھم کتابا بذمتھم و صلحھم، و ھو في أیدیھم إلی یومنا ھذا، لم 
ال یجتمع دینان في جزیرة العرب خالفا علی رسول : یجزه کتاب رسول اهللا، و قال

  !.اهللا و نقضا لعھده
ما عمل به في أمر السواد بالشام و العراق من إقراره ما : نقموا علیه و مما -۲۰۱

أقر من غیر قسمة في أیدى أھله، و وضعه الخراج علی ما فعله المسلمون، و 
مساحته العامرة و الغامر بدرھم، و قفیز حنطة فعل األکاسرة رغبة عن دین اهللا 

  ).ص(تعالی و دین رسوله 
   ه عن جماجم أھل العھد، علیوضع: و مما نقموا علیه -۲۰۲

أقدارھم في الیسار من اثني عشر درھما إلی ثمانیة و أربعین درھما، و الفقھاء 
   مجمعون علی
  .أخذ عن کل حاکم دینارا) ص(أن رسول اهللا 

  .و مضت به السنة، فاطرح عمر قول رسول اهللا و عمل برأیه
أن تتربص بنفسھا أربع ] زوجھا[حکمه في امرأة المفقود : و مما نقموا علیه -۲۰۳

سنین، أ ترى ال یمکن أن یغیب الرجل في موضع ال یقدر علی الخروج أربعین 
سنة فضال عن أربع سنین، حتی أطلق التزویج المرأة متزوجة فأباح الفروج، حتی 
أن المرأة کانت تتزوج في أیامه، فیقدم الزوج األول فیخیر بین المرأة و الصداق، 

علی رسوله، و جرأة علی أحکام اهللا عز و جل، اقتحاما علی خالفا علی اهللا و 
ثم یزعمون أنه لم یغیر و لم یبدل، و ! حدود اهللا، ثم ال مغیر یغیر، و ال منکر ینکر،

  .ھذا حکمه
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حظر علی امرأة کانت عنده : ثم أورد طامة ھي أعظم من ھذه نحن نحکیھا ھنا

ا طلقھا و کرھته المرأة، و خافت التزویج، و زعم أنه حظر فرجھا علی األزواج، لم
  .أن یراجعھا

  :رواه الشاذکوني، قال
حدثنا فرات بن رزین، عن علي بن : حدثنا عبد اهللا بن وھب المصري، قال -۲۰۴

کانت تحت عمر امرأة من قریش فطلقھا تطلیقة أو تطلیقتین و :: رباح البصري، قال
عت، فأخبر بذلك عمر ھي حبلی، فلما أحست بالوالدة، غلقت األبواب حتی وض

  فأقبل مغضبا حتی دخل المسجد، فإذا
اقرأ علي ما بعد المائتین من سورة البقرة، فذھب : ھو بشیخ، فجلس إلیه، فقال

یا أمیر المؤمنین، ھاھنا غالم، حسن القراءة، فإن : یقرأ، فإذا في قراءته ضعف، فقال
ن أن یکتمن ما خلق اهللا و ال یحل لھ: نعم، فدعاه فقرأ علیه: شئت دعوته لك؟، قال

أال إن فالنة من الالتي یکتمن ما خلق اهللا في أرحامھن و : فقال عمر  في أرحامھن
  !!.إن الزواج علیھن حرام ما بقیت

ذکر أن فعل ھذه ! فیا معشر الناس، أ ما تعجبون من ھذا الرجل، من فقھه و فعله؟
ھا، و زعم أن الزواج المرأة حیث کرھت مراجعته کتمانھا، ما خلق اهللا في رحم

ء أعجب من ھذا الفعل أن یکون یحظر و یطلق في  حرام علیھا ما بقي، فأي شي
  ).ص(اإلسالم کیف یشاء، و ھو مطاع طاعته عندھم أکثر من طاعة الرسول 

أنه قضی في الحد بسبعین قضیة کل واحدة تخالف : و مما نقموا علیه -۲۰۵
إني لم أقض في ھذا الحد : کلھا، و قالاألخرى، فلما کان عند وفاته رجع عنھا 

  .شیئا
  :رواه الواقدي، قال
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   إني لم: عند الموت: ، قال عمر حدثنا ربیعة بن عثمان، عن نافع

  .أقض في الحد شیئا
  .، فصار قدوة في القول بالرأي

ما حکم به في الضوال و األمانات مثل عبد آبق من مواله، : و مما نقموا علیه -۲۰۶
، فحکم في ذلك إن أصابه إنسان في مصر لم یرد األمانة فیه ألخیه أو دابة ضالة

المسلم حتی یأخذ منه عشرة دراھم، و إن أصابه خارجا من البلد، أخذ منه أربعین 
  .درھما، فصار ذلك سنة إلی یومنا ھذا

  :فذکر المحتج بھذه الحجج التي ذکرناھا، إن الشیطان، لو قیل له
اهللا تبارك و تعالی ما قدر أن یحکم إال بدون ذلك  أحکم و اجتھد في مخالفة حکم

إن : أن یکون یأمر الناس بترك رد األمانات إلی المسلمین إال باالجعال، و اهللا یقول
ال تردوھا إال بأخذ االجعال، : اهللا یأمرکم أن تؤدوا األمانات إلی أھلھا و الثاني یقول

  !.فأي حکم أفظع من ھذا الحکم
  :لیهو مما نقموا ع -۲۰۷

ال : قیامه علی منبر رسول اهللا، یوعد الناس العقوبة لمن غالی في مھر امرأة، و یقول
تجاوزوا به في أکثر من أربعمائة فضیق علی الناس ما أباحھم اهللا تعالی رسوله 

من اإلکثار في ذلك، حتی قامت إلیه امرأة و خطأته و احتجت علیه بکتاب ) ص(
  :و ما قال اهللا؟ قالت: أن یؤخذ بقوله منك، فقالیا عمر، اهللا أحق : اهللا فقالت

  :إن اهللا جل و عز قد أباحنا من المھور أکثر مما أبحت حیث یقول
: آتیتم إحداھن قنطارا فال تأخذوا منه شیئا أ تأخذونه بھتانا و إثما مبینا فقال الثاني

  !.کل أحد أفقه منك یا عمر حتی المخدرات، و رجع عن قوله
   ون أن عنده تسعة أعشار العلم، و ھو أعلمفھذا الذي یزعم
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فلئن کان األمر کذلك لقد خاب و خسر ) ص(بالعشر العاشر من أصحاب محمد 

  .أصحاب محمد، إن کان ھذا الرجل مع ھذه األحکام أعلم منھم
  :و مما نقموا علیه -۲۰۸

أن رجال من الیھود أصیب مقتوال في سکك المدینة، فخطب الناس، و ناشدھم 
فقام إلیه رجل معه سیف مضرج بدمه، و أنشده شعرا، زعم أنه للیھودي و عنه، 

  :ھو
   خلوت بعرسه لیل التمام     و أشعث غرة اإلسالم مني

      
یا أمیر المؤمنین، إن أخي خرج غازیا في جیش، و خلفني في أھله : و قال

ي أن أتعھدھم، فأتیت منزله، فإذا أنا بھذا الیھودي قاعد مع أھله، فلم أملك نفس
  .اقتل و أنا شریکك: دخلت علیه فضربته بھذا السیف حتی برد، فقال عمر

، فأبطل حدا، و أطل دما، و األمة مجتمعة أنه ال یقبل قول مدع إال ببینة، فصدق 
القاتل بال بینة علی ما ادعاه، و قد أقر بالقتل و أبطل الدم من الرجل المعاھد 

ة مسلمة محصنة بمعاھد، و أزال عنه الحد بدعوى القاتل بغیر بینة و قد قذف إمرأ
بادعاء الخصم بال بینة، فما العجب إال من المھاجرین و األنصار أن یکونوا قد 

   وقفوا علی
ھذه األشیاء العجیبة، و ال ینکرون و ال یغیرون، و قول الثاني عندھم مقبول، و إن 

  .خالف حکم اهللا و حکم الرسول، فکیف یکون العناد إال ھکذا
أمره بالصالة النافلة جماعة في شھر رمضان و لم یفعل : و مما نقموا علیه -۲۰۹

  ھي بدعة حسنة،: و ال أبو بکر و قال ھو) ص(ذلك رسول اهللا 
  .کل بدعة ضاللة: و قال رسول اهللا
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  فألزم الناس جماعة في شھر رمضان،

  . قبرهنور اهللا: و مر أمیر المؤمنین بالمساجد، و قد حدث فیھا ھذه البدعة فقال
، فلم یدر کثیر من الناس ما قال، و ال فھم ذلك إال أھل المعرفة باللغة، فھذه من 

  .بدائعه
   تولیته معاویة بن أبي سفیان و قد سمع: و مما نقموا علیه -۲۱۰

  .إذا رأیتم معاویة علی منبري ھذا فاقتلوه:  یقول) ص(رسول اهللا 
و قد واله الثاني أمر المسلمین،  فلم یفعلوا و لم ینجحوا،: قال الحسن البصري

فخطب علی منابرھم، و تحکم في أموالھم و فروجھم و جعل له سبیال إلی طلب 
  .و جرى علی یده و ید ابنه ما جرى) ص(الخالفة، حتی قتل ولد رسول اهللا 

أنه جعل أموال المومسات في الجاھلیة في بیت مال : و مما نقموا علیه -۲۱۱
  .ء کما فرق أموال الفي المسلمین، و فرق فیھم

: قال) ص(شکه في إیمانه مع ما یرون فیه أن رسول اهللا : و مما نقموا علیه -۲۱۲
   إنه من أھل الجنة، و إنه أحد العشرة الذین

  :شھد لھم النبي بالجنة، و ھذا الشعبي الذي ھو إمامھم یقول فیه
  :ما رواه سعید بن سلیمان، قال

  ::ثنا إسماعیل األسدي، قالحد: حدثنا مبارك بن سعید، قال
لو رضوا أن نقول رحمه اهللا، إنه لقریب القرابة، : شھدت الشعبي یذکر علیا و یقول

قدیم الھجرة، عظیم الحق، زوج فاطمة، و أبو الحسن و الحسین فکان في ھذا، إذ 
إن علیا یشھد أن عمر في الجنة فما تقول أنت یا أبا : قام رجل من القوم، فقال

کان یبکي الناس من خطیئة، و أنا أشھد له بالجنة، فأنت أعلم : ل الشعبيعمرو؟ فقا
  .و ما شھدت
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: فھذا قول الشعبي، و ذکر المحتج أن عمر شك في إیمانه في غیر موطن، و قال

   کیف یدخل الجنة شاك في إیمانه و أنتم تعلمون أنه
  .أتی حذیفة بن الیمان یسأله عن نفسه، أ ھو من المنافقین؟

قد شھد له بالجنة، فما یخلو من ) ص(عجب ھذا القول منه إن کان الرسول فما أ
له بالجنة باطال، و إما أن ) ص(أحد أمرین، إما أن یکون ما رووه من شھادة النبي 

، و إال فما معنی مخاطبة حذیفة، )ص(یکون الثاني غیر معتمد علی ما قال الرسول 
وز ألحد من المسلمین أن یأمن فیه ما قد و مسألته إیاه، أ منافق ھو أم ال؟ و ال یج

إنما المؤمنون الذین آمنوا باهللا و رسوله : خافه ھو علی نفسه، و اهللا عز و جل یقول
  . ثم لم یرتابوا و جاھدوا بأموالھم و أنفسھم في سبیل اهللا أولئك ھم الصادقون
ي غیر فذکر ھذا المحتج المواطن التي قد شك فیھا في إیمانه، و قد عارض النب

  .مرة، و تقدم بین یدیه
یوم الحدیبیة، یوم وادع قریشا، و کتب بینه و بینھم ) ص(منھا قوله للنبي  ۲۱۳

   کتابا علی أن من خرج إلیھم من قبله لم یردوه و من خرج
یزعم أنه نبي و ھو یرد : من أھل مکة ردوه إلیھم، فغضب الثاني و قال لصاحبه

  .الناس إلی المشرکین
و نحن المسلمون : بلی، قال: أ لست برسول اهللا حقا؟ قال: ، فقال)ص(ي ثم أتی النب

فعالم نعطي الدنیة في دیننا : بلی، قال: و ھم الکافرون؟ قال: بلی، قال: قال! حقا؟
إنما أعمل بما یأمرني به اهللا ربي، إنه من خرج منھا إلیھم ): ص(فقال له النبي 

و من رغب فینا منھم، فسیجعل اهللا له  فال خیر لنا في مقامه بین أظھرنا! راغبا
  .مخرجا و مخرجا

  !!.و اهللا ما شککت في اإلسالم إال حین سمعت رسول اهللا یقول ذلك: فقال الثاني
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و قام من عند النبي متسخطا ألمر اهللا و أمر رسوله، غیر راض بذلك ثم أقبل یمشي 

نا برؤیاه التي وعد: و یعرض به و یقول) ص(في الناس، و یؤلب علی رسول اهللا 
زعم أنه رآھا یدخل مکة، و قد صددنا عنھا و منعنا منھا، ثم ننصرف اآلن، و قد 

، و اهللا لو أن معي أعوانا ما أعطیت الدنیة أبدا فقد کان !أعطیناه الدنیة في دیننا
أعطي األعوان، و قیل له یوم أحد قاتل، و یوم خیبر، ففر بأعوانه، و بلغ النبي 

  :هذلك، فقال ل) ص(
تصعدون و ال تلوون علی أحد،   و أنتم! ، فأین کنتم یوم أحد؟!إنه قد بلغني قولك

  .و أنا أدعوکم في آخرکم؟
أعوذ باهللا من غضب اهللا و غضب رسوله، و أستغفر اهللا مما کان مني یا : فقال

  .رسول اهللا، قد کان الشیطان رکب عنقي في ذلك الوقت
  :الو روى الواقدي ما ھو أشنع من ھذا، ق

حدثنا یعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد اهللا عن الحارث بن عبد  -۲۱۴
إني ألنظر إلی رسول اهللا : سمعت أم عمارة تقول یوم الحدیبیة: اهللا بن کعب، قال

، یومئذ جالسا متربعا، و إن عباد بن بشر، و سلمة بن أسلم بن حریش )ص(
إذ رفع سھیل بن عمرو صوته،  مقنعان في الحدید، قائمان علی رأس رسول اهللا،

اخفض من صوتك عند رسول اهللا، و سھیل بارك علی رکبتیه کأني أنظر : فقاال له
یا رسول اهللا، أ لسنا : ، فقال)ص(إلی علم في شفته، إذ وثب الثاني إلی رسول اهللا 

أنا عبد اهللا و رسوله، ال أخالف أمره، و لن ): ص(بالمسلمین؟ فقال رسول اهللا 
أعذرك اهللا، و جعل یردد الکالم علی النبي، فقال له أبو : قال له الثانيیضیعني ف

أ ال تسمع یا ابن الخطاب، رسول اهللا یقول ما یقول؟ تعوذ باهللا : عبیدة بن الجراح
  .من الشیطان الرجیم، و اتھم رأیك
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و ذکر القضیة ارتبت ارتیابا لم : قال لي الثاني في خالفته: و قال ابن عباس -۲۱۵

به منذ أسلمت إلی یومئذ، و لو وجدت شیعة أخرج معھم رغبة عن القضیة أرت
  !!.لخرجت

لقد : جلست یوما عند الثاني و ذکر القضیة، فقال: و قال أبو سعید الخدري -۲۱۶
مراجعة ما راجعته مثلھا، و لقد قلت ) ص(دخلني یومئذ الشك، و راجعت النبي 

  !!.دخلنا فیھا أبدا في نفسي، لو کان مائة رجل علی مثل رأیي ما
یا رسول اهللا، أ لم تك حدثتنا، ستدخل المسجد الحرام، و تأخذ مفتاح : و قال الثاني

الکعبة، و تعرف مع المعرفین، و ھذا ھدینا لم یصل إلی البیت، و ال نحن؟ فقال 
أما إنکم ستدخلونه، فآخذ مفتاح الکعبة، و أحلق رأسي و ): ص(رسول اهللا 

  .المعرفینرءوسکم، و أعرف مع 
أ نسیتم یوم أحد إذ تصعدون و ال تلوون علی أحد و أنا : ثم أقبل علی الثاني فقال

  .أدعوکم في أخراکم، أ نسیتم یوم األحزاب
إذ جاؤکم من فوقکم و من أسفل منکم و إذ زاغت األبصار و بلغت القلوب 

  الحناجر و تظنون باهللا الظنونا أ نسیتم یوم کذا؟
  !.نسیتم یوم کذا؟أ نسیتم یوم کذا؟ أ 

ھذا : ادعوا لي الثاني فجاء، فقال: فلما کان الفتح، و أخذ رسول اهللا المفتاح، قال
إي و اهللا، ھذا : الذي کنت قلت لکم، فلما کان في حجة الوداع، وقف بعرفة، و قال

  !.. البیت، و ھذا الذي قلت لکم
لمن فھمه، و زعم ھذا و ال یعلم أحد، ما عنی به، و ھذا القول من النبي غلیظ جدا 

ھذا الرد، و ال یقبل منه، و ال یصدقه؟، أي ) ص(فمن یرد علی النبي : المحتج، قال
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حظ له في اإلسالم، و إن من یقر بلسانه أنه شك في دینه کما شك یوم الحدیبیة 

  .أي نصیب له في اإلسالم
۲۱۷-  

آمن برسول اهللا،  ال ینبغي لمن:  قال ابن عباس و أبو سعید الخدري: و قال الواقدي
أن یستعجل أمر اهللا، فقد کان من سھیل بن عمرو و استفصائه علی رسول اهللا 

ما ذکرناه، و لقد نظرنا إلی سھیل بن عمرو في حجة الوداع قائما عند ) ص(
بدنة، و الرسول ینحرھا بیده، و دعا الحالق، ) ص(المنحر، یقرب إلی رسول اهللا 

عمرو، و ھو یلقط من شعره، و أراه یضعه علی  فحلق رأسه، و أنظر إلی سھیل بن
  :عینیه، و فیه، و قد رأیناه یوم الحدیبیة یأبی أن یکتب

  !.، و أن یقر، أن محمدا رسول اهللا*بسم اهللا الرحمن الرحیم
: في حاطب بن أبي بلتعة، حیث قال) ص(و منھا اعتراضه بین یدي النبي  ۲۱۸

  أ ترید: النبي ائذن لي أضرب عنقه، فإنه قد نافق، فقال
  .یا عمر؟ أن تقول العرب، أن محمدا یقتل أصحابه

یا رسول اهللا ائذن لي أضرب عنق : و منھا اعتراضه علی رسول اهللا حیث قال ۲۱۹
أبي سفیان بن حرب، و کان العباس قد أجاره، فألح علیه في قتل أبي سفیان، حتی 

، و !بني عدي لما قلت ذلكمھال یا عمر، فو اهللا لو کان رجال من : قال له العباس
  ..لکنك قد علمت أنه رجل من بني عبد مناف

یا صفیة، إن قرابتك لن تغني عنك شیئا، : و منھا قوله لصفیة بنت عبد المطلب ۲۲۰
، أ !!ما بال أقوام، یزعمون أن قرابتي غدا عند اهللا ال تنفع: فبلغ ذلك النبي، فقال

  !..المطلب یرجو شفاعتي خارجکم؟ و ال یرجوھا بنو عبد
۲۲۱-  
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و روى عمر بن رافع، عن إسماعیل، عن أیوب السجستاني عن عکرمة بن خالد 

  ::المخزومي، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال
قدم نصر بن عبد اهللا الثقفي، علی عمر من الطائف، و معه ناس من أصحابه، فقال 

یختصمان، فحکم  ء حتی یسألکم، فجاءه رجالن ال تبدءوا أمیر المؤمنین بشي: لھم
و ما یدریکما، فو اهللا ما یدري عمر : أصبت أصاب اهللا بك، فقال عمر: بینھما، فقاال

  !.أصاب أم أخطأ؟
  کیف جاز، أن یحکم في دماء المسلمین و: فقال ھذا المحتج

و کیف استحل ذلك؟، و استجازه، و ! أموالھم، و ھو ال یدري، أصاب أم أخطأ؟
یسدده، فلیت شعري، أین کانت غیبة الملك عنه في زعموا، أن بین عینیه ملکا 

، ثم یفضل و یقدم علی من عنده !!ذلك الوقت؟ إذ کان ال یدري أصاب أم أخطأ
علم المنایا و البالیا، و فصل الخطاب، و زعموا أن إسمه مکتوب علی العرش، و 

  !.له، و ھذه صفته و أفعا!، فھذا الحبر الفاضل عندھم!!قد شك في إسالمه غیر مرة
  :و مما نقموا علیه -۲۲۲

: و الذاریات ذروا و عن: ضبیع فسأله عن قول اهللا عز و جل: أنه أتاه رجل یقال له
و المرسالت عرفا و کان معتما، فحسر عن رأسه فإذا له : و النازعات غرقا و عن

  .لو أحسبك محلوقا لضربت عنقك. أولی لك: وفرة و قال له
کل یوم، فیضربه خمسین جریدة، حتی ضربه  یخرجه. ثم أمر به، فحبس، فجعل

قد عذبتني، فإن یکن قتلي ترید؟، فالسیف أروح لي، بما : ، فقال له الرجل!!أربعمائة
ء من کتاب اهللا، فإن کان لك علم؟،  استوجبت ما صنعت بي؟، إنما سألتك عن شي

ال علم لي، فأنصرف عنك، و إال فإني ما : فعلمني، و إن لم یکن لك علم فقل
   سألتك ما أستحق به الضرب
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فأمر به فسیر به إلی البصرة، فصار منفیا، و کتب إلی أھل البصرة، ال تجالسوه و ال 

  !!.تبایعوه
؟، أن یکون رجل یقدر، أن من قعد ذلك المقعد، !ء، أعجب من ھذا الفعل فأي شي

غفلة  ال یجوز أن ال یکون عنده علم ما یحتاج إلیه األمة، و لم یعلم أن عند الرجل
عن العلوم، فیعامله ھذه المعاملة و إنما ضرب ھذا الرجل لیقطع عن نفسه مادة 

فھذا الذي کان یعمل : ھذا السؤال، فلو سئل عن فعله بھذا الرجل ماذا کان یقول؟
  !!.بالحق، عندھم

من ) ص(اختیاره أصحاب الشورى، من أصحاب محمد : و مما نقموا علیه -۲۲۳
عمه أن النبي قبض و ھو عنھم راض، و أنھم من أھل المھاجرین األولین، و ز

الجنة، و ذکر أنه یکره أن یتحملھا حیا و میتا، فلئن کانت خالفته علی منھاج 
  رسول اهللا، فإنه لیحب أن یتحملھا حیا

و میتا، ألنه الحق، و ھو في آخر حین، و لئن کان قد علم أنھا علی غیر جھتھا لقد 
: میتا، فاختار ھؤالء الستة الذین اختارھم، و قالأحسن، حیث تحوب أن یتحملھا 

إن اتفق أربعة من الستة و أبی إثنان فاضربوا أعناقھما و ھما عنده من أھل الجنة، 
  :ثم حکم بحکم آخر، فقال

إن افترقوا ثالثة ثالثة فالفرقة التي فیھا عبد الرحمن بن عوف معھا الحق، ثم حکم 
ام، و لم یفرغوا من شأنھم، فاضربوا أعناق إن مضت ثالثة أی: بحکم ثالث، فقال

  !!.القوم جمیعا
، زعم أنه یتخوف أن یولي أحدا، مخافة أن ال یعلم بالحق، و ال یتخوف !فیاعجبا

من ضرب أعناق ستة من المھاجرین األولین ھم عنده خیار األمة، و یشھد أنھم من 
، فأیة خصلة من أھل الجنة، و في عقد دین اهللا التکفیر لمن إستحل قتل مؤمن
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الخصال لم یأمر بھا، ثم مع ذلك یدور علی إزالتھا من بني ھاشم أھل بیت رسول 

و ) ع(و یحوم حول قتلھم بغضا هللا عز و جل، و لرسوله و ألھل بیته ) ص(اهللا 
ذلك أنه قدر، فقال علي و الزبیر ابن عمته، و لن یخالف علیه، و قد کان حین دعي 

من تجرید سیفه دون علي و إنکاره بیعة أبي بکر، و طلحة  إلی بیعة أبي بکر ما کان
   بن

عبید اهللا ال یخالف الزبیر لمواخاة رسول اهللا بینھما فھؤالء ثالثة ال یفترقون و عثمان 
بن عفان، و عبد الرحمن بن عوف قبل إخاء النبي لھما بینھما، ما بینھما من 

لم یخالف علیه، ففي أي  الصھریة، و سعد بن أبي وقاص ابن عم عبد الرحمن و
فرقة یکون عبد الرحمن إال في ھذه الفرقة؟، و أي دلیل أدل علی العقل منه؟ بأنه 
لم یرد إال إزالة العقل و األمر عن بني ھاشم بغضا منه لھم، و حمال علیھم و اهللا له 

  !.بالمرصاد
  :و مما نقموا علیه -۲۲۴

أما أنت یا زبیر، : قال عمر للزبیر: :ما رواه عبد اهللا بن صالح، عن لیث بن سعد قال
  !.فمؤمن الرضا کافر الغضب، و أما أنت یا علي فمرآء

، ثم ینسبھم إلی الکفر و !فما أعجب منه ھذا القول في قوم ھم عنده من أھل الجنة
  !.الریاء و اهللا المستعان

  ]: وضع األحادیث المتناقضة و جعلھا عن رسول اهللا ص[
وضعوا فیه من األخبار الکاذبة المتناقضة التي تدفعھا و أعجب من ذلك ما  -۲۲۵

، و نسبوھا إلیه، و لیس )ص(العقول، ثم لم یرضوا بھا حتی حکوھا عن رسول اهللا 
بمنکر من فعل القول میال منھم إلیه، و بغضا لبني ھاشم أھل بیت ]  لعمري[ذلك 
  .النبوة
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مال له أعطی علی  و ھذا أبو ھریرة الدوسي رجل من أصحاب الصفوة، فقیر ال

بأربعمائة ألف درھم، ) ص(أربعمائة حدیث وضعھا له و رواھا عن رسول اهللا 
  !.فمال إلی الدنیا، و أھمل أمر آخرته

ثم ما رواه غیره من العجائب في عمر، فقد رووا أن السکینة ملك ینطق علی  -۲۲۶
أن یجروه في ء فرقوا بینه و بین النبي بل لم یرضوا  لسانه، فلیت شعري، بأي شي

کان یؤدي رسالة ربه إلی أمته عن ملك ) ص(میدانه حتی فضلوه علیه فإن النبي 
من المالئکة، و کان عمر عندھم و في روایاتھم ینطق علی لسانه ملك، و زادوه 
آخر بین عینیه یوفقه و یسدده، فالملك اآلخر مما قد فضل به علی النبي، و یروون 

   أنه حکم
: ، فقال له الحکم کذا و کذا حتی قال)ع(تی فھمه أمیر المؤمنین بأشیاء أخطأ فیھا ح

کل أحد أفقه من عمر، و في حدیث آخر، أنه کان : لو ال علي لھلك عمر و قال
  !.یقول البن عباس غص یا غواص و یفرح منه

فلیت شعري، أین کان الملك المسدد له، في وقت خطأه؟، و أین کان الملك 
ه و لسانه؟ و کیف لم یقصه عن الزیغ و الزلل، و ھذه اآلخر الذي ضرب علی قلب

  .صفته عندھم
ال علم : ء تعلما أو تعنتا فیقول و روت األمة أن النبي ص کان یسأل عن الشي ۲۲۷
  .ء من ذلك، و ینتظر نزول المالئکة بالوحي، شي]  في[لي 
طق علی الثاني ال حاجة به إلی الملك و نزوله لحضوره إیاه، إذا کان ین] أما[و 

لسانه، فمن کانت ھذه صفته لم تکن تغیب عنه المالئکة، و ال تفارقه، و کان النبي 
ء، فیتأجل السائل إنتظارا للوحي،  ربما انتظر الوحي أیاما و یسأل عن الشي) ص(

  )!.ص(فھذه لعمري فضیلة ظاھرة علی فضل النبي 
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هللا أربعین سنة، فأي فیا شر أمة قبلت ھذه األشیاء في رجل عبد األوثان و أشرك با

؟، أن یفضل علی النبي أ ال یستحون من ھذه !ء أفظع من ھذا جھل و أي شي
   ثم ما کفی!. الروایات الفظیعة المنکرة؟

  :حتی رووا
  !.لو لم أبعث لبعث فیکم عمر:: أن رسول اهللا، قال

۲۲۸-  
  !.ما أبطأ عني جبرئیل إال ظننت أنه بعث إلی عمر: و روي أنه قال

  ر لم یرووه میال إلی عمر؟، و أي شك لم یؤدوه؟، فأي کف
ویلھما أنھم علموا أن اهللا عز و جل أخذ میثاق محمد علی النبیین لیؤمنن به و 
لینصرنه، و بشروا به أممھم في قصص موسی و عیسی بن مریم و غیرھما من 

اسمه أحمد، فکان محمد أول   یأتي من بعدي نبي: النبیین و ھذا عیسی یقول
و إذ أخذنا من النبیین میثاقھم و منك و من : اء في المیثاق، و ذلك قوله تعالیاألنبی

  . و عیسی ابن مریم) و موسی(نوح و إبراھیم 
  .فبدأ به تعالی ذکره قبل نوح

  في عمر ھذا القول،: فقالوا
  .إني قد سلمت علیك في صلب آدم: و ھذا جبرئیل یقول للنبي

  ):ص(، و قال اهللا تعالی لنبیه 
عذاب علی ) ص(فإن کان کما قالوا؟، فرسول اهللا   ا أرسلناك إال رحمة للعالمینو م

، و !، و ال یعلم أن رتبته أجل من رتبة النبوة!عمر، ألنه لو لم یبعث لبعث عمر نبیا
   المزیل له عن ھذه الرتبة التي
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، و ھذا یوجب أن لیس علی األرض أحد أبغض )ص(لیس ورائھا رتبة ھو النبي 

من ھذا الذي أزاله عن ھذه المنزلة الرفیعة، فتبارك اهللا ما أعجب ھذه  إلی عمر
  !.، و ھم ال یعقلون!األسباب و أغلظ ھذه األمور التي رکبوھا

۲۲۹-  
یا محمد ربك یقرئك السالم، و : نزل علیه جبرئیل فقال) ص(أن النبي : و رووا

  !.أقرئ عمر السالم، و سله: یقول لك
کان منکرا عندھم، ) ص(، فلو نسب ھذا إلی النبي !نه؟، أ ھو عني راض کرضاي ع

  و -۲۳۰فکیف إلی عمر الذي قد أشرك باهللا، و عبد األصنام أربعین سنة 
  !.سراج أھل الجنة: أن عمر بن الخطاب:  یروون

  .، و اهللا المستعان!!، فلو لم یخلق اهللا عمر لبقیت الجنة مظلمة بال سراج لھا
۲۳۱-  

لو نزل عذاب من السماء ما نجا غیر عمر بن : ل یوم بدرأن النبي، قا: و رووا
  !.الخطاب،

  :و اهللا عز و جل یقول
، و زعموا  و ما کان اهللا لیعذبھم و أنت فیھم و ما کان اهللا معذبھم و ھم یستغفرون

  !.، و کان یؤمن علی عمر!أن العذاب لو نزل لم یکن یؤمن علی الطاھر الطیب
۲۳۲-  

یا ساریة الجبل و عمر بالمدینة، و : ابن زنیم، قال: منادیهأن عمر نادى :  و یروون
  !.ساریة بفارس، فسمع ساریة صوت عمر، فانحاز إلی الجبل
في جعفر بن أبي ) ص(و إنما وضعوا ھذا الحدیث، بإزاء حدیث رسول اهللا 

طالب، حین رفع له بموتة حتی نظر إلی معترك جعفر ابن أبي طالب، ثم نعی 



  
  
  
  
  
  

  ٤٠٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
و أخبرھم أنه أصیب، و أصیب بعده زید بن حارثه، و أصیب جعفر إلی الناس، 

  .بعد زید عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنھم
، فإن کان عمر )ص(فأرادوا مضاھاة رسول اهللا، بل أرادوا تفضیله علی رسول اهللا 

قوى إلی إسماع ساریة، لقد قوى ساریة، علی إجابة عمر، و ما أعلم أحدا من أھل 
یفکر في مثل ھذا القول، إال صرف القول فیه إلی الکفر باهللا، و اهللا العقل و المعرفة 

  .المستعان
۲۳۳-  

: شعرا قاله فیه، فدخل رجل، فقال النبي) ص(أن شاعرا أنشد النبي : و رووا
   اسکت، فسکت حتی خرج الرجل، قال

) ص(عد فیما کنت فیه، فعاد الشاعر، فدخل الرجل، فقال النبي : النبي للشاعر
  :فسکت، فعل ذلك ثالث مرات، فقال الشاعر اسکت،

؟، !یا رسول اهللا، من ھذا الذي تسکتني له إذا دخل، و تأمرني باإلنشاد إذا خرج
  !!.ھذا عمر، و ھو ال یحب الباطل؟) ص(فقال النبي 

فأي کفر و عتو و فجور یکون من قوم ھو أعظم و أفحش من روایة قوم عن النبي 
، و أن عمر ال یحبه، و ال یشھده و النبي یشھده، ؟!نسبوه فیھا إلی حب الباطل

فنزھوا عمر بن الخطاب مما لم ینزھوا عنه النبي الطاھر المطھر الذي قد فضله اهللا 
   علی خلقه، و لواله ما خلق اهللا الدنیا، فأي
التي حکوھا في ھذا الخبر، و فیما ) ص(فضیلة أظھر من ھذه الفضیلة علی النبي 

ر التي أخرجناھا، و شرحناھا، و إنما فعلنا ذلك لیعلم الناظر رووه من ھذه األخبا
في کتابنا، أن من لفق ھذه العجائب، و روي فیه ھذه األخبار التي لو رویت في 
سید ولد آدم الذي ھو زین القیامة، کان ذلك عندھم منکرا، و لم ینکروه في رجل 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٠١ 

                                                                                                                                  
، و !بالقبول میال منھم إلیه قد عبد األوثان، و أشرك باهللا أربعین سنة، بل تلقوا ذلك

و ھذا ھو الذي یروى عنه، أنه قام  -۲۳۴حمال علی بني ھاشم أھل بیت النبوة؛ 
، و امتنع أن یحمل الصحیفة، و الدواة إلی رسول اهللا، و ھو الذي )ع(بظلم فاطمة 

حسبنا کتاب اهللا ردا منه علی النبي، مما علم من مراده، : ، ثم قال!نسبه إلی أنه ھجر
: لو علم أن ھذا األمر فیه أو في صاحبه، لبادر بالصحیفة و الدواة، و في قولهو 

و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما : حسبنا کتاب اهللا الکفر باهللا، ألن جل ذکره یقول
نھاکم عنه فانتھوا، و في فعله و رده ما أمر الرسول به ما ھو دلیل علی ما ذکرناه، و 

  .اهللا المستعان
۲۳۵-  

وزنت بأمتي فرجحت ثم وزن بھا أبو : أن النبي، قال:  طامة أخرى، و ھيو رووا 
   بکر فرجح، ثم وزن بھا عمر فرجح، ثم رجح

  !!!.ثم رجح ثالثا
الذي ھدى اهللا به األمة، و کان رحمة للخلق رجح مرة، و ) ص(، فزعموا، أن النبي 

  !.مرات، و وزن عمر فرجح ثالث )ص(رجح أبو بکر مرة، مساواة لرسول اهللا 
فھذا لعمري رجحان ظاھر بین علی صاحبه الذي ھو خیر منه عندھم، ثم علی 

: ثالث مرات، و فضل صاحبه ظاھر علیه، ألنھم قد رووا، أن عمر، قال) ص(النبي 
لوددت أني شعرة في صدر أبي بکر، فما أعجب ھذا األمر، و ھذا أبو بکر، یود أنه 

  !.شعرة في جنب مؤمن
۲۳۶-  

  :يرواه الشاذکون
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قال أبو : سمعت أبا عمر ابن الجون یقول: أخبرنا جعفر بن سلیمان الضبیع قال: قال

  !.وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن:  بکر الصدیق
فھذا أبو بکر یود أنه شعرة في جنب عبد مؤمن و عمر یود أنه شعرة في صدر أبي 

  ،!بکر، ثم أنتم تروون أن اهللا عز و جل یتجلی له یوم القیامة خاصة
  :رویتموه عن وکیع بن الجراح، عن األعمش، عن أبي وائل

إذا کان یوم القیامة، تجلی اهللا للناس ) ص(قال رسول اهللا : عن حذیفة، قال -۲۳۷
  !.عامة، و ألبي بکر خاصة

و رویتم عن ابن أبي ذؤیب، عن الزھري، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس مثل 
  .؟،!ذلك

وه من ھذه األخبار؟، ثم أفردتم لذلك األسانید التي ء أعجب مما قد لفقتم فأي شي
ھي عندکم صحیفة، فھذه من عجائبکم، و ھذه روایاتکم المناقضة ال تستحیون 
منھا، و أنتم رویتم ھذه األشیاء، من األحکام التي غلطوا فیھا، و أقررتم أنھم لم 

وه بتمامه یفھموھا، و نقمتم علیه بعض ما ذکرناه عنکم، و لو شرحنا ما أخرجتم
  فیھا لطال کتابنا و لکنا

اقتصرنا علی الیسیر مما قد ذکرتموه مما رواه علماؤکم فیھما، و لعمري، إن في 
دون ما ذکرنا مقنعا لمن أحب أن ینظر، و یتفحص، و یتدبر، و من جرى علیه 
بعض ما قد رویتموه لم یصلح لإلمامة، إذ کان غیر مأمون علی نفسه، و علی 

: ، و قال*فسئلوا أھل الذکر إن کنتم ال تعلمون: ال اهللا جل ذکره لألمةرعیته، و قد ق
  . و لو ردوه إلی الرسول و إلی أولي األمر منھم لعلمه الذین یستنبطونه منھم

  ]باب تثبیت الوصیة و الوصایا[الباب العاشر ) ۱۰(
  ]حدیث الثقلین وصیة رسول اهللا ص باإلمامة و الوالیة[
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إلی ما کنا إبتدأنا فیه من تثبیت اإلمامة و الوصایة و نحتج  ثم نرجع اآلن -۲۳۷: 

   بما ال یدفع من
ما إن [إني تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتي أھل بیتي ) ص(قول رسول اهللا 

  .و لن یفترقا حتی یردا علي الحوض] تمسکتم بھما لن تضلوا بعدي أبدا
أطایب أرومتي أحلم الناس صغارا و أال إن عترتي و ): ع(و قال أمیر المؤمنین  ۲۳۸

أعلمھم کبارا، أال و إنا أھل بیت من علم اهللا علمنا و من قول صادق سمعنا، فإن 
] و[تتبعوا آثارنا تھتدوا ببصائرنا، و إن تدبروا عنا یھلکھم اهللا بأیدینا أو بما شاء، 

بنا یختم، ال  معنا رایة الحق من تبعھا لحق، و من تأخر عنھا محق، أال و بنا یفتح، و
  .بکم

، فإنه جل و عز قد أمر بطاعة أقوام بأعیانھم، و الرسول قد دل علیھم، و حظر علی 
المتمسکین بھم أن یضلوا، و الدلیل علی ذلك أن اهللا قد طبعھم علی الخیر، و 
علمھم ما احتاجت إلیه األمة، فال یتغیرون و عروبتھم معروفة، فال یتکلفون و ال 

اء العامة، و ال یجالسون فقھائھا، و ال یتدارسون کتبھا، بل ینظرون یختلفون إلی علم
الذي ھو عندھم ال اختالف فیه، و إنك لتلقی الصغیر منھم ) ص(في علم الرسول 

  .اآلداب و العلوم لحداثته) في(و تظن أنه غفل عن 
ثم إن رمت امتحانه أو أردت استرشاده اغترفت من لج بحر عمیق مع حسن مواقع 

ظه و صبره علی التعلیم و رفقه بالقلوب النافرة و علمه بموضع القبول، و ستر مواع
  .ما یجب ستره عن العامة، إذا أجابك لم یخط علیك و إن قال لم یبط

   ثم عنده الفرق بین األمور المشکلة مما تعجز عنه العامة من
یخرس عنده  األشیاء الغامضة الممتنعة، و اللطیف الذي یتسکع فیه علماء العامة ما

المشار إلیه في العلم، ثم قد ساسوا أنفسھم بالصون و االجتھاد في العبادة و لم 



  
  
  
  
  
  

  ٤٠٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
یلتمسوا من حظوظ الدنیا إال ما ھو حقھم، و ال مالوا إلیھا، و حکوا سیرة الکتاب و 
السنة، و جانبوا سیر الملوك و الجبابرة، و صارت أعمالھم موازیة لعلومھم، فمن 

  أجل ذلك،
  ):ص(ل قال الرسو

  ].بعدي أبدا[ما إن تمسکتم بھما لن تضلوا ]  الثقلین[إني تارك فیکم 
  !.ما إن تمسکتم بھما: ، فقد علم الرسول أنھم ال یتمسکون، فقال

ثم دل علی اإلمامة أنھا قائمة متصلة محصورة في أھل بیته إلی یوم القیامة، و أن اهللا 
کثیر فضال عن التصریح، ) ص(سول تعالی ال یدع خلقه بال حجة، و اإلیماء من الر

و الرسول قد صرح و دل، و لم یکمن لیوجب، و ال ! فإن المطاع یکفیه اإلیماء
  !!.یوجد غیر أن علمه بالقوم بعد علم األنبیاء، أنھم ال یتمسکون
أنھم أحلم الناس ): ع(و من الدلیل أیضا، أن القوم علی ما ذکر أمیر المؤمنین 

إلی اإلسالم، و ھو غالم ) ع(علیا ) ص(دعا رسول اهللا  صغارا، و أعلمھم کبارا،
   صغیر ال تقوم الحجة علی أمثاله من

، فاغتم رسول !ذوي أسنانه، و ھذا عبد اهللا بن العباس، رأى جبرئیل و ھو صغیر
اللھم اجعله في آخر عمره، و ذلك أنه نظر إلی جبرئیل فأغمي : اهللا لذلك، ثم قال

إلی ) ص(األحبار و عمي آخر عمره، و دعا رسول اهللا  علیه، فجعله اهللا حبرا من
) ص(أمور لم یدع إلیھا غیرھم زادھم اهللا رفعة و علوا، و ال یروى عن رسول اهللا 

أنه دعا أحدا إلی التي ذکرناھا غیرھم، و ال من کانت طبیعته ال تحتمل الدعاء، و 
و المتنبي، و ھذا أبین أمثالھم ممن سنه کسنتھم من غیر أھله، ال یفرقون بین النبي 

دلیل، ألن النبي حجة اهللا الذي ال یلیق به دعاء الصبیان إلی اإلسالم الذین ال 
یفرقون بین النبي و المتنبي، و لکن العرق الصالح ینمی، و النسب الثاقب یسري، و 
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تعلیم الرسول به ینجع، و من یتولی النبي تأدیبه و یضمن حضانته بوحي من اهللا، 

  .باختیار اهللا إیاه، و ھذه منزلة ال منزلة ورائھافلیس إال 
  أو دلیل آخر،

مشی رسول اهللا و العباس لیحمال الکل عن أبي طالب، ثم اختاروا، فاختار النبي 
  .علیا، و اختار العباس جعفرا و اختار أبو طالب عقیال،) ص(

دلیل علی ففي اختیاره لیتخذه ولدا و ھو صغیر، ثم لما یقع أخا بینه و بین نفسه 
عظم شأنه و کبر قدره و من یقضي علیه رسول اهللا فراسة مع الوحي فیه لرفیع 
المکان عالي الشأن فما ینکر لمن ھذا محله و قدره أن یفرق بین النبي و المتنبي، 
و یکون ممن تقوم حجة اهللا علیه، و قد نزل علیه جبرئیل في رحله و سمع حسه، 

نکر ممن ھذا محله، أن یقوم بأعباء النبوة بعد و قعد مقعده و رأى أثره، و ال ی
النبي، إذ کان قد خصه بھذه األشیاء التي لم یختص بھا غیره، و نحن فال ندعي له 

  .غیر اإلمامة و الوصایة
و ننکر قول الجھال الذین ادعوا لما رأوا من عجائبه، ما إدعته النصارى في 

لو لم تظھر للناس زالت  کل عالماته حتی) ع(و لیست عجائب علي ! المسیح،
إمامته، و لکنھا زیادة في شھرة أمره، و نباھة اسمه، و لوجوب الحجة علی من 
وقف علیھا و عاینھا و سمعھا، و إنما جعلنا اإلمامة بعد النبوة، و في أدنی المراتب، 
إذ کان اإلمام ثالث ثالثة ألن علی الرسول دعاء الناس إلی الدین، فمن امتنع ضربه 

ف حتی یدخله في الدین، فإذا انعقد علیه أمر الدین، وجب علیه قبول الحق بالسی
  .ممن یقیمه مقامه، و اإلمام لیس له أن یدعو إلی نفسه إذ کان مدلوال علیه

و ال في فطرة ) ع(أوصی إلیه ) ص(و من الدلیل علی إمامته أیضا، أن النبي  ۲۳۹
  العقل أن یوصي إلیه في دینه، و إنجاز مواعیده،
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ء أعظم عنده خطرا، و ال أجل قدرا من أمر أمته  و یترك أمر األمة مھمال، ألنه ال شي

في إرشاده إلی ما فیه صالحھم و نجاتھم، و تعریفھم الفرق فیما شجر بینھم، و 
حملھم علی مصلحتھم، و لیس في فطرة العقل أن یوصي من الصغیر في األمر، و 

م إلی األمة لیختاروا، و قد علم أن اختیارھم یدع الکثیر، فکیف ادعوا أنه جعل اإلما
له خیر من إختیارھم ألنفسھم، و کیف استجازوا أن یدعوا ذلك؟ أ ما علموا أن 

  :المحتج إذا إحتج علیھم، فقال
جعل اختیار اإلمام إلیکم، إنما کان أھل بیته الذین تخلفوا ) ص(ادعیتم أن النبي 

فقبح اهللا ھذا ! یت شعري ما الجواب،؟من األمة، فیدخلون في ھذا اإلختیار، فل
  .القول و قبح من إدعاه
معصوم،؟ و األمة جلھا غیر معصومة و النبي یعمل ) ص(أ ما علموا أن النبي 

  بالحق، و عامة األمة تعمل بالظن،
  : و قد قال النبي ألصحابه

  .الشرك فیکم أخفی من دبیب النمل
  لیه خبر السماء غدوة و عشیة،، فھذا من یعرفه فیھم، و من یقف علیه ینزل ع

  .أال ال ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض -۲۴۰: و قال لھم أیضا
اتقوا فتنة : فاختیار من ینزل علیه خبر السماء، خیر من إختیار من خاطبھم اهللا و قال

  .ال تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة، و ھم المنافقون و المرتدون
لم یوص إلی أحد، و خالھم و الکتاب الذي فیه تبیان ) ص(إن النبي : فإن قالوا
  .ء، و السنة التي جعلھا أصال کل شي

فالحجة علیھم أنه قد أوصاھم بالتمسك به و برجل من عترته یبینه لھم، فإن في 
القرآن المحکم و المتشابه، و الناسخ و المنسوخ، و اختلفت األمة في التأویل و 
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قیمه، و یشرح ما فیه من الحالل و الحرام، و المحکم التفسیر، و احتاجت إلی من ی

بالوصیة، و ) ص(و المتشابه، فاختلفوا، ألن القرآن ال یشرح ما فیه، و کیف یأمر 
   یدعھا و یھمل أمر أمته، و أمر أزواجه و ولده، و قد کان قول اهللا تعالی

ن یأمر لقد کان لکم في رسول اهللا أسوة حسنة، موجبا للتأسي، فکیف نتأسی بم
  !.ء و ال یأتیه؟ بالشي

و کیف ادعوا علی رسول اهللا، و استجازوا ألنفسھم أن ینسبوه إلی تضییع أمر األمة، 
و ترکھم بال راع یرعاھم، و ال قائم یقیم علیھم الحدود، و قد قال اهللا تعالی في 

قد و الحکم بین عباد اهللا من دین اهللا، فإن اهللا   الیوم أکملت لکم دینکم: کتابه
و من لم یحکم بما : و قال  و أن احکم بینھم بما أنزل اهللا: فقال) ص(خاطب نبیه 

إن الذین ارتدوا علی أدبارھم من بعد ما تبین : و قال  أنزل اهللا فأولئك ھم الظالمون
  . لھم الھدى الشیطان سول لھم و أملی لھم

األمر ما أنزل اهللا، فکیف ارتدوا إال بعد أن دخلوا في اإلسالم، و بعد ما کرھوا من 
فصاروا بھذا الفعل مرتدین عن اإلسالم، و من یرتد عن اإلسالم فقد رجع إلی 

أ لم تر إلی الذین یزعمون أنھم آمنوا بما أنزل : جل ذکره]  تعالی[، و قال !الکفر
إلیك و ما أنزل من قبلك یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا 

  طان أن یضلھم ضالال بعیدابه و یرید الشی
.  

فوجدناه جل ذکره، قد بین أن ھؤالء قوم قد دخلوا في اإلسالم، و ادعوا اإلیمان، 
ثم ضلوا یتحاکمون إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به، و لسنا ندري من 
الطاغوت، غیر أنا نعلم أن کل حاکم یحکم بخالف حکم اهللا تعالی و حکم رسوله 



  
  
  
  
  
  

  ٤٠٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
ء  فإن تنازعتم في شي: ذلك من لم یکن ممن قال اهللا تعالیفھو طاغوت، و ک

  .فردوه إلی اهللا و الرسول و إلی أولي األمر منکم
فمن لم یفعل ذلك و تحاکم إلی غیرھم، فقد تحاکم إلی الطاغوت و من تحاکم 

  .إلی الطاغوت فقد خالف أمر اهللا، و من خالف أمر اهللا فقد کفر
یجدوا حجة بالحدیث الذي رووا إن تولوا أبا  و احتجوا بعد ذلك حیث لم -۲۴۱

بکر تجدوه ضعیفا في بدنه، و إن تولوھا عمر تجدوه قویا في بدنه فإن کانت 
روایاتھم صحیحة عند بعضھم، فجلھم قد طعن في الحدیث من جھة العقل إذ لم 

ضعیفا في بدنه، لئال یشتبه : أمر أبي بکر مھمال حتی قال في صفته) ص(یدع النبي 
ره علی مضعوف فیدخل قلبه وھن، و المجاھد القوي أفضل من المجاھد أم

  .الضعیف، ألن المجاھد ال یکون إال بفضل القوة
جعل األمر إلی األمة، فجاءت جماعة من األمة، ) ص(زعمتم أن النبي : و قیل لھم

فاختارت أبا بکر، فینبغي إن کان األمر علی ما زعمتم أن یکون أبو بکر یدع األمر 
بعده کما ترکه الرسول، و ال یولي عمر، و کان یجب علی عمر أن یدع ذلك  من

بل یجعل األمر إلی األمة کلھا، و ! کما ترکه الرسول، و ال یجعل األمر في ستة نفر؛
ال یحصره في ستة، ثم لم یرض بذلك حتی أمر بضرب أعناقھم إن لم یبرموا 

عمر، فال برسول اهللا ]  کذلك[و  أمرھم، فأبو بکر لم یقتد برسول اهللا في مذھبھم،
، )ص(فھؤالء کلھم قد خالفوا أمر رسول اهللا ! اقتدى، و ال بصاحبه أبي بکر،

  .بزعمھم
و قام بعد ذلك عثمان باألمر، و عقدوا له البیعة في أعناقھم، ثم ادعوا علیه أنه قد 

کنت ما : غیر و بدل، ثم راودوه علی خلعھا و توعدوه بالقتل إن لم یفعل، فقال
، فلما أبی علیھم قتلوه، فال أعلم تخلیطا أعجب من ھذا !ألخلع سرباال سربلنیه اهللا
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التخلیط الذي ال یشبه أوله آخره، و کیف ادعوا و استجازوا ألنفسھم، أن الرسول 
أھمل أمرھم، و وکلھم إلی أنفسھم، و جعل االختیار إلیھم، و ھو عاقل یعرف 

جھال ال یمیزون بین الصالح و الطالح؟، و کیف  سریرة القوم و عالنیتھم، و القوم
، و ال یعرف ذلك إال العالم !یقدرون علی استخراج األفضل و األعلم مع تخلفھم؟

  ].۴۴۶ص  ۲تاریخ الذھبي ج !. [المستغني بنفسه، و المعلم الذي ھو الرسول
، و ساووا رسول اهللا !فقد أوجبوا في مذھبھم أنھم قد ساووا رب العزة في االختیار

  الذي عرفه أمر العباد، و قد یجب مع ذلك،) ص(
إن کان العقد إلیھم أن یکون الحل أیضا إلیھم، و ال ینکروا ما فعل بعثمان، إذ کان 

فیه بالرأي ال قد خالفھم، ھذا لعمري یجب علی أھل الدین و المعرفة أن ینظروا 
بالھوى، فلعل اهللا یرشدھم إلی ما ھو أرضی عنده و یعرفھم ما کانوا من القوم، و 
ما جرى من العجائب، ثم ال یعلم بین األمة اختالف، إن اإلمامة زمام الریاسة و 
عماد النبوة، و ربیطة ما جاء به الرسول و بھا تنتظم معاني الطھارة، و العلم، و 

التقوى، فإن الجماعة ال تکون جماعة إال باالجتماع علی إمام  الورع، و الزھد، و
عادل، و ما کان الرسول أن یضیع أمر األمة، و یھملھم، و ال یولي علیھم رجال 

) ص(معروفا مشھورا لیکونوا جماعة من بعده، کما کانوا جماعة في أیامه إذ کان 
  .قد عرفھم و علم منھم ما لم یعلمه غیره

  :في إقامة اإلمام و الحض علی طاعته، أن قال و کان من تشدیده
نضر اهللا عبدا سمع مقالتي فوعاھا، و بلغھا من لم یسمعھا، فرب حامل فقه  ۲۴۲

إخالص العمل هللا، و : إلی من ھو أفقه منه، ثالث ال یغل علیھن قلب امرئ مسلم
  .النصیحة ألئمة الدین المسلمین، و اللزوم للجماعة
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حیث أمر ): ص(لیؤمکم أقرؤکم فقد حل قوله : لك قولهو من تشدیده في ذ -۲۴۳

أن ال یقضي بینھم إال أقضاھم، ثم ذکر الوالي بعده أن یرحم ] و[أن یؤمھم أقرؤھم 
صغیرھم، و یجل کبیرھم، و ال یمنعھم فیئھم، و ال یجعل األموال دولة بین األغنیاء 

إذا کان من قبل اهللا عز  منھم، و ال یغلق بابه دونھم فیأکل قویھم ضعیفھم، و الوالي
و جل، فقد جمع اهللا فیه ثالث خصال التي ھي یھدي الدلیل علیه لئال یعسر علیه 
طلبه و تخفی معرفته علی الطالب المرتاد، فأولھن القرابة بالرسول المعلن ذکره 
علی الصوامع، و الثانیة العلم بحاجة الناس، إذ کان قد وضعه لحاجتھم ألنه إن لم 

علم ما تحتاج إلیه األمة کان کأحدھم في الجھل، و الثالثة، أن یکون یکن عنده 
مأمونا علیھم و علی الدین، و إال لم یؤمن علیھم أن یخرجھم عن الھدى و 
یدخلھم في الردى، معصوما عن الخطأ و الزلل، فإذا کملت خالله کان مأمونا 

  ].ما زال مأموما مأموال) ع(و کذلك أمیر المؤمنین [مأموال، 
أنه ال بد من إمام، و أوجده أمیر المؤمنین ع و االدعاء علی ) ص(فقد أوجد النبي 

   الرسول أنه ترك األمر مھمال من أعظم
ما إدعوه، و ذلك أنه لم یفتتح بلدة قط فترکھا طرفة عین و ال بعث سریة فترکھا 

ھم بال وال یولیه علیھم، و ال خرج عن المدینة في وجه من الوجوه إال خلف علی
من یقوم بشأنھم إشفاقا علیھم و کراھة لتشتتھم و اضطرابھم، فکیف أجزتم أن 
تنسبوه إلی تضییع أمر أمة عند خروجه عن الدنیا، و قد کان عرف طمع المنافقین 
في ھذا األمر، و وقف علی اختالف کلمتھم، و کیف یصلحون مھمال و قد کان 

ن غلطوا ردھم، و إن جھلوا علمھم، مواد السماء تأتیه فإن ھفوا تدارکھم، و إ) ص(
إبقاء علی ) و إن غیروا و بدلوا نبھھم(و إن شکوا وقفھم، و إن زلوا قومھم، 

دھمائھم، و نظرا لجماعتھم، و کان ص، في رأفته و رحمته، کما ذکره اهللا في کتابه 
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لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم : حیث قال

  . رحیمبالمؤمنین رؤف 
  .اختالف أمتي رحمة): ص(فمن ھاھنا قال  ۲۴۴

أي اختالفھم إلي رحمة لھم ما دمت حیا بین ظھرانیھم لیردوا األمر إلي حتی أقوم 
  .میلھم، و أقفھم علی الطریقة الواضحة

فکما لم یدع تولیة الوالي في حیاته، و روادھم تأتیه بتقویمه لھم في إختالفھم، و 
و ال یدع مالمتھم و إن زھدوا، ] و إن غفلوا[عن تقویمھم یردون علیه فال یغفل 

  .کذلك لم یدعھم بعد وفاته
فکیف إستجازوا أن یعرفوه بأنه أھملھم بعد وفاته و ترکھم بال وال من قبله و 
الحاجة إلی الوالي بعد وفاته أشد، إذ لم یکن لھم من یقیمھم إذا اختلفوا، و کان 

ما و ھو علی اإلنتقال من دار الدنیا، و ذلك آخر علی االختیار لھم أقدر، و ال سی
عھده بأمته الذین لم یألھا منذ واله اهللا أمرھا، نظرا و عطفا و لینا و تأدیبا، و سنته 
في وفاته کسنته في حیاته، و ذلك إنا لم نر و لم تر األمة شیئا من سنة یغفلھا 

مة و یھمل أمرھا حتی مھمال بل لم یزدھا إال تأکیدا، و من المحال أن یترك األ
تختلف و تعمل بآرائھا، فیقع التفاوت و االختالف، و قد نفی اهللا ذلك عن نبیه 

و ما ینطق عن : و وصفه جل ذکره فقال* إن أتبع إال ما یوحی إلي: فقال) ص(
، فإذا وقع االختالف، فکل فرقة تقول بما تھوى، و  الھوى إن ھو إال وحي یوحی

  ].کذا[ل، و تثبت سنن األمة المختلف فیھا، علی ھذا تبطل سنة الرسو
و قد احتجوا لذلك و رووا، أن سنن األنبیاء بخالف سنن الرسول، إذ کانت  -۲۴۵

أمر أممھم مھمال بل إستخلفوا علیھم ھذا، و قد علموا ] یدعوا[األنبیاء کلھا لم تدع 
ن کان أنه سیکون بعدھم أنبیاء، فکیف استحلوا أن ینسبوا خاتم األنبیاء و م
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تأریخھم، و من ختمت به النبوة في ترك االستخالف و لیست أمة أحوج إلی 

  !.خاتم األنبیاء) ص(وصي و إمام من ھذه األمة، إذ کان 
و ھذا آدم أوصی إلی ھابیل، فلما قتل ھابیل أوصی إلی شیث، و أوصی نوح إلی 

أوصی سام ابنه، و أوصی إبراھیم إلی إسحاق، و أوصی إسحاق إلی یعقوب، و 
و أوصی موسی إلی ھارون، ]  و أوصی یوسف إلی موسی[یعقوب إلی یوسف، 

فلما مات ھارون أوصی إلی یوشع، و أوصی داود إلی سلیمان، و أوصی سلیمان 
  !.إلی آصف، و أوصی عیسی إلی شمعون

فکیف أقررتم بوصیة األنبیاء کلھم و جحدتم وصیة خیر األنبیاء و قد أمره اهللا 
، و  أولئك الذین ھدى اهللا فبھداھم اقتده: ء بھم في االستخالف، فقالتعالی باالقتدا

یھتدي في األشیاء کلھا، و یدع القدوة بھم في اإلستخالف وحده، و ) ص(لم یکن 
  أنه مضی و لم یستخلف خلیفة، فقد وصفه بتضییع أمر) ص(یخالفھم، فمن وصفه 

یة و ھو بخالف ھذه الصفة، األمة و تعطیل الحدود و األحکام، و إحیاء أمر الجاھل
یقوم مقامه، لئال یکون للناس ] کذا[لم یمت حتی ورث علمه وصیا ) ص(فإن نبینا 

و إذا جاءھم أمر : و من الدلیل قول اهللا جل ذکره -۲۴۶  علی اهللا حجة بعد الرسل
من األمن أو الخوف أذاعوا به، و لو ردوه إلی الرسول و إلی أولي األمر منھم لعلمه 

  . یستنبطونه منھم الذین
فقد دل بصراحة علی أولی األمر منھم في حیاة رسول اهللا، و أشار إلیه و احتجوا 

  لم یوص، إذ) ص(إن النبي : ، فقالوا!بحجة واھیة جدا
کان ال مال له، و ھذه علیھم، ألن عامة األنبیاء الذین أوصوا لم یکن لھم مال، فالنبي 

مس قائما في کل مغنم إلی یوم القیامة، أکثرھم ماال، إذ کان حقه في الخ) ص(
  .بفرض من اهللا، و کانت علیه دیون و علیه عدات
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  .یقوم لھم مقام الوالد البر  أولی بالمؤمنین من أنفسھم  و ھو مع ذلك

و وصیة الرسول مع ذلك ال تدفعھا حجج العقول بل توجبھا، و لیس ألحد أن ینکر 
اھا لولده و أھل بیته قاطبة، و جاءت لنفسه، و ادع) ع(ذلك، و قد ادعاھا علي 

شیعته تدعیھا له مع ما قد جاء في ذلك من الحدیث، و روایة الفقھاء من المرجئة 
  .و العثمانیة و ھم مع ذلك یقرون غیر أنھم ال یفقھون

   أ لیس قد روت فقھائھم عامة ما قد حکیناه -۲۴۷
  !.و معي في درجتي؟من یقضي دیني و ینجز موعدي فھ:: ، قال)ص(أن رسول اهللا 

  ھل قضی دینه أحد غیر وصیه؟
   أ لیس -۲۴۸

  .ال یؤدي عني إال علي؟): ص(قال النبي 
   أ لیس -۲۴۹

، أنه خیر الناس و )ص(روى حذیفة بن الیمان، و أبو سعید الخدري، عن النبي 
  .خیر األوصیاء؟،

حتی ) ص(أ لیس زعمتم أن العباس عم رسول اهللا، نازع علیا في ترکة رسول اهللا 
  !.ظلمه؟

، أنه کان عند أبي بکر،  حدثه الرافعي محمد بن عبد اهللا بن رافع عن أبیه أبي رافع
أنا عم رسول اهللا و وارثه، و قد حال علي بینه : إذ جاء علي و العباس، فقال العباس

  فأین کنت یا عباس؟: و بین ترکته، فقال أبو بکر
  :ت أحدھم، فقالالمطلب، و أن] عبد[بني ) ص(حین جمع النبي 
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أیکم یوازرني و یکون وصیي و خلیفتي في أھلي و ینجز عدتي و یقضي دیني؟، 

أ غدرا یا بني : تقدمته و تأمرت علیه، فقال أبو بکر] ھذا[بمجلسك : فقال له العباس
  !.عبد المطلب؟

  :ثم رویتم أنھما ارتفعا من بعد أبي بکر إلی عمر، فقال عمر
  .ني عبد المطلبأخرجوھما عني قد فھمت یا ب

   ، و إنما تنازعا عنده
لیعرف القاعد ذلك المقعد ال حق له في ذلك المجلس، و أنه لھما و لم یرض به 

، )ع(أحد منھما حکما بل لیقف علی ظلمه لھما، کما أن الملکین صارا إلی داود 
خصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق و ال تشطط و اھدنا إلی : فقاال

الصراط إن ھذا أخي له تسع و تسعون نعجة و لي نعجة واحدة فقال أکفلنیھا سواء 
فلما حکم   و عزني في الخطاب، فقال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلی نعاجه

ألحد ھما علی اآلخر طارا، فأسقط في ید داود فعرف ما أرادا، و علي و العباس 
  .أن بینھما اختالفا، و الحمد هللاإنما تظلما إلی أبي بکر ثم عمر لیعرفا ظلمھما ال 

و نرجع اآلن إلی شرح ما کنا فیه من أمر الوصیة، و تثبیت اإلمامة، و ھو قول  ۲۵۰
  إني تارك فیکم الثقلین، و): ص(رسول اهللا 

إنما مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من رکبھا نجا و من تخلف عنھا ): ص(قال 
  ..غرق

  فقد دل النبي علی قوم بأعیانھم،
  .أھل بیتي أمان ألمتي:  قال صو 

و أن ھذا : ، فأھل بیته ھم الذین حرم اهللا علیھم الصدقة، و قد قال اهللا جل ذکره
  . صراطي مستقیما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله
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فمن سلك صراط اهللا المستقیم، و اتبع نوره المنیر، خرج من الشبھات، و 

  اللة، و صار إلی مستقر األمن و ضیاءاإلختالف، و الحیرة و الض
القوم، و معدن الخیر، و موضع الرسالة، و مقر الرحمة و الرأفة، و الھدى، و أمان 
األمة، و سفینة النجاة، و دار السالمة و اإلسالم، و والیة المھتدین، و اتباع الصادقین 

  .و أحساب العالمین و التمسك بحبل المؤمنین، عصمنا اهللا من الزیغ
في عصره و ال ادعاھا لغیره و ال لنفسه، إال ) ع(ثم لم نجد أحدا أکذب علیا  -۲۵۱

   أن یکون معاندا مریدا، ثم
فمن : إنه لم یکن نبي قط إال و کان له وصي، قال): ص(للنبي ) ره(قول سلمان 

: یا سلمان من کان وصي موسی؟ فقال: وصیك؟، فسکت عنه ملیا، ثم لقیه فقال له
ألنه خیر من ترك : اهللا و رسوله أعلم، قال: لم أوصی إلیه؟ قال: قال یوشع بن نون،

علي أخي و وصیي في : ال، قال: ھل تدري من وصیي من بعدي؟ قال: بعده، ثم قال
  .أمتي، و ابناه سبطا ھذه األمة، سمیتھما باسم ابني ھارون شبرا و شبیرا

دیونه، و دفع إلیه سیفه و ، و الدلیل قائم أن النبي ضمنه الوفاء بعداته، و قضاء 
  .درعه و نعلیه و خاتمه

ھو المخصوص باإلمامة و الخالفة، و ) ع(و من الدلیل أیضا، علی أن علیا  -۲۵۲
، أن القوم لما )ص(الوصیة، و أنه کان أرضا لھا و سماء، إذ کان نفس رسول اهللا 

  :ساروا إلی رسول اهللا، لیحاجوه في المسیح أنزل اهللا
ع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبتھل، فقل تعالوا ند

، دعا أھل بیته، و کان علي من نفس رسول اهللا، و  فنجعل لعنت اهللا علی الکاذبین
کان ھاشمي الوالدین، و کان أشبه الناس برسول اهللا، ألنه لم یعبد وثنا قط، و ال 

و ال أکل ربا، و ال ذبح لغیر اهللا و ال  حجرا من دون اهللا کما عبده من قعد مقعده،
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أکل منه، و کان مبرأ من األقذار، مطھرا من اآلفات، لم یدنس بالریب، و لم یولد 
من سفاح، و ال کانت أمه و جدته صاحبة رایة و ال کانت ممن ینتابھا الفساق، بل 

  !!.أولئك ھم المطھرون: ھو کما قال اهللا
سفاح أھل الجاھلیة، و لم أزل أنقلب من لم یمسني ): ص(و قال رسول اهللا 

  .أصالب الطاھرین إلی أرحام الطاھرات
، فلیس ألحد أن یدعي الطھارة إال من جرى مع رسول اهللا إلی عبد المطلب الذي 
ھو جده، و جد أھل بیته، و ال یصلح لإلمامة إال من ھذه صفته، و کان قلبه کما 

، ھکذا صفة من  اء ربه بقلب سلیمإذ ج: ، حیث قال)ع(وصف اهللا قلب إبراھیم 
  .اختصه الرسول و رباه، و نشأ علی أدبه، و ھدیه و خلقه

ثم ھذا علي أول الناس إسالما، و آخرھم ھجرة، و احتمل مکروه الوصیة، و  -۲۵۳
نھض بأعباء اإلمامة، و صبر في دار الکفر مظلوما مقھورا محتسبا، و کان مفتاح 

   هللا أن یشھر أمرهاألمر و خاتمته، و لما أراد ا
بالفضیلة اختصه بھا لیکون علما للطالب، إذ کان مدلوال علیه، و لم یکن اهللا لیدع 
عباده و الجھل، ألنه لیس للجھل سواھم، و ال للھلکة أنشأھم، و لم یکن لیدلھم 
علی اإلسالم و الصالح، و ھو یرید إفسادھم، و إن ھذا غیر جائز علی اهللا أن یدع 

دلھم علی الصالح إذ کانت عقولھم ال تبلغ جمیع مصالحھم في العباد و ال ی
؟، و إذا کانوا عاجزین عن أمر الدنیا فھم عن !دنیاھم، فکیف یصلح ألمر الدین

الدین أعجز، و لو ال ذلك لکان إرسال الرسل إلیھم فضوال و خطأ، و إذا کانوا 
بالقیاس مما ال  عاجزین عن العلم بمصلحة أبدانھم في دنیاھم، فھم عن المستنبط

] ال[تدرکه الحواس، و عن المؤجل الذي ال یعرف بالمعجل و عن الخفي الذي 
، فکیف لو وقفوا علی غامض الدین من التعدیل و التجویز، !یعرف بالظاھر أعجز؟
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و معرفة ما یجوز علی اهللا، و مما ال یجوز؟ و علی الفرق بین الکھنة و الرسل، و 

ن الکاذب من األخبار و بین الصحیح، و کیف یفصل بین بین النبي و المتنبي، و بی
التأویل في الوعد و الوعید، و األسماء و األحکام، و بین العلم بالحالل و الحرام، و 
کیف یخفی علی ذي عقل أن الناس ال بد لھم من قیم یعرفھم مصالح دینھم، 

ی ما یختلفون فالرسول قد أقامھم علی جملة أمرھم، و أقام لھم اإلمام لیدلھم عل
  .فیه من بعده و علیه التفصیل

راجع إلی اإلمام المدلول علیه بعد أن یطاع و یؤخر له، ) ص(فاألمر بعد رسول اهللا 
  یشرع الشریعة و یخبر بالجملة،) ص(ألن الرسول 

و اإلمام یشرح من بعده لألمة ما یختلفون فیه، و لو ال أن في وسع الناس قبول 
ن لکانوا ھمال و لسقط عنھم األمر و النھي، و لو أن الناس اإلرشاد، و ضبط التلقی

لم یکونوا مطبوعین علی تلقي العلم من المؤدبین، و لم یکن إلدراك الحواس من 
أثر ما کان بینھم و بین البھائم فرق، و إذا کان الجھل بالمصالح و غلبة الطباع و 

ر من قیم علیم و شره الشھوات علی الناس غیر مأمون، فال بد لھم في کل دھ
اإلمام فال ] أما[معرف حکیم إلقامتھم علی مصالحھم التي ال تبلغھا عقولھم، و 

یجوز أن یکون محتاجا إلی غیره، و ال مضطرا إلی من یقیم أوده و إذا کان ناقصا 
   کان کمن حکم بتلك األحکام التي قد شرحناھا من قبل، و کمن

حتی قال له أمیر ! مھا و رجم ما في بطنھاأتي بامرأة حبلی من غیر زوجھا فأمر برج
لو ال علي لھلك : فقال! ھذه قد ظھر جرمھا، فما جرم ما في بطنھا؟): ع(المؤمنین 

  .عمر
و قد یجب علی األمة أن تعلم أن الناقص ال یجوز أن یکون إماما بعد الرسول ألن 

و جعله  اهللا قد إختار خیرة من خلقه، و اصطفی صفوة من عباده فأرسل الرسول،
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خیر خلقه و فرض الفرائض و أقام اإلمام علی ھدیه و لم یکن لیھملھم، روى 

  :ذلك رواتھم و فقھائھم
   فمن ذلك ما رواه عباد بن یعقوب األسدي و محرز بن ھشام ۲۵۴
دخلت أنا و العالء بن ھالل، علی أبي : حدثنا السدي عن عبد اهللا السلمي قال: قاال

ن خراسان، فقلت حدثني أخوك أبو داود السبیعي، إسحاق السبیعي، حین قدم م
بإمرة ) ع(أمرھم أن یسلموا علی علي ) ص(عن بریدة األسلمي، أن رسول اهللا 

أمر من ): ص(فقال ! أمر من اهللا أم من رسوله؟: المؤمنین، فقال عمر بن الخطاب
  .اهللا و من رسوله

بن جمیل، عن حدثنا صفوان بن یحیی، عن عاصم : قال: و روى المنقري ۲۵۵
، فدخل )ص(حدثني عمران، قال کنت أنا و أخي بریدة عند رسول اهللا : فضیل قال

بإمرة المؤمنین، فقال ) ع(یا أبا بکر سلم علی علي ): ص(أبو بکر، فقال رسول اهللا 
  .من اهللا و من رسوله): ص(فقال ! أمر من اهللا أم من رسوله؟: أبو بکر

أمر من اهللا أم : علي بإمرة المؤمنین فقال عمر له سلم علی) ص(ثم جاء عمر، فقال 
  .من اهللا و من رسوله) ص(من رسوله؟ فقال النبي 

سلم علی علي بإمرة المؤمنین، فسلم، ): ص(ثم جاء سلمان، فقال له رسول اهللا 
فسلم، ثم جاء عمار، فقال له سلم علی علي بإمرة المؤمنین فسلم ثم جلس، فأقبل 

  :جھه فقالبو) ص(علینا رسول اهللا 
أ : إنني قد أخذت میثاقکم علی ذلك کما أخذ اهللا میثاق بني إسرائیل حیث قال لھم

من اهللا و : و سألتموني أنتم، أ من اهللا أم من رسوله، فقلت  لست بربکم قالوا بلی
  !.من رسوله

  .أما و اهللا لئن أبغضتموه لتکفرن، أما و اهللا لئن أبغضتموه لتکفرن مرتین
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، و رجل من القوم یضرب بإحدى یدیه علی )ص(رسول اهللا  فخرجوا من عند
إنك : یا أبا داود من ذلك الرجل؟ فقال: کال و رب الکعبة، فقلت: األخرى و یقول

  .ھو األعرابي: ال تحتمله، و جابر من خلفي یغمزني، أي سله، فألححت علیه، فقال
ن سالم العبدي، حدثنا یحیی ب: و حدثنا یوسف بن کلیب المسعودي، قال  قال ۲۵۶
   حدثنا الصباح المزني، عن العالء بن: قال

  .المسیب
أن نسلم علی علي ) ص(أمرنا رسول اهللا : عن أبي داود، عن بریدة األسلمي، قال

  .بإمرة المؤمنین، و نحن تسعة و أنا أصغر القوم یومئذ
 حدثنا محمد بن الحرث بن برید، عن روح بن القاسم،: و روى البزاري، قال ۲۵۷

  .عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد
إلی بیعة علي بن أبي طالب یوم ) ص(دعانا رسول اهللا : عن حذیفة بن الیمان، قال

غدیر خم، فلما بایع الناس اتکأ رجل قد سماه علي المغیرة بن شعبة ثم انطلق 
و اهللا ما نقر لعلي بن أبي طالب بوالیة، فأنزل اهللا علی نبیه : یتمطی و ھو یقول

و ھو ) ص(، فصعد رسول اهللا  ذھب إلی أھله یتمطی أولی لك فأولیثم ) ص(
   یرید البراءة منه

،  ال تحرك به لسانك لتعجل به  و تسمیته للناس، و کان له وقت لم یبلغه، فأنزل اهللا
  ..فسکت رسول اهللا

فھذه روایتھم علی أن فقھائھم قد ستروا جل ما روى في أھل بیت النبوة حذرا 
خوفا من بني أمیة، و الذي بقي منه في أیدي العامة القلیل النزر، و علی دمائھم و 

نحن قد کفانا ما حکینا فقد اختار اهللا جل ذکره لھم الخیار، و بقي من ال یصلح 
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لإلمامة، فجروا إلی الجحود حبا للدنیا، و جحدوا صاحب الحق حقه، و من جحد 

  .و المقیم للباطل کافرالحق لزمه اسم الجحود و الجاحد للحق مقیم للباطل، 
  .و قد روى فیمن جحد علیا حقه ما نحن ذاکروه

حدثنا إبراھیم بن سلیمان العطار الصائدي، : روى أبو محمد الھاشمي، قال ۲۵۸
حدثنا عبد الصمد بن علي الھاشمي، عن أبیه، عن جده عبد اهللا بن عباس، : قال
ء  جاحد علي حقه یجي:  صمتا کما عمیتا إن لم أکن سمعت رسول اهللا یقول: قال

   یوم القیامة في عنقه طوق من حدید فیه
  .ثالثمائة قرنة في کل قرنة شیطان یبزق في وجھه و یکلح في وجھه،

  .فھذا شأن من جحد علیا حقه فقد خرج من اإلیمان إلی الکفر
و نحن نسألھم بعد ما احتججنا علیھم بھم عن کل من ولي األمر من بر أو فاجر 

ھذا خالف أمر : نعم، قیل لھم:  أو عصاه، ھل تجوز طاعته؟ فإن قالواممن أطاع اهللا
و إن نکثوا أیمانھم من بعد عھدھم و طعنوا في دینکم فقاتلوا : اهللا، ألن اهللا یقول

ء  فقاتلوا التي تبغي حتی تفي: و یقول.  أئمة الکفر إنھم ال أیمان لھم لعلھم ینتھون
  . إلی أمر اهللا

ألیس قد أمر اهللا المؤمنین : تھم و تدعون إلیھا، ثم یقال لھمو أنتم تأمرون بطاع
ألیس الباغیة ھي الظالمة، فإذا قیل بلی، : بقتال الفئة الباغیة؟ فإذا قالوا بلی، قیل لھم

کیف یجب علینا قتالھم و تجب علینا طاعتھم إذا غلبوا من غیر رجوع : قیل لھم
  منھم و ال توبة، فمن ھناك وجب علینا

فمن المحال أن تجب علینا طاعتھم، فإذا قالوا ال تجب علینا بالمعاصي، قیل قتالھم 
لھم فأخبرونا عنھم، فإذا حکموا بغیر ما أنزل اهللا، و أمروا بقتال من ال یجب علیه 
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القتل أو بقطع من ال یجب علیه القطع فما الواجب علینا؟ نطیعھم أو نقاتلھم؟ فإن 

  :إن قالواقالوا نطیعھم فقد نقضوا قولھم، و 
نقاتلھم فقد أخرجوھم من اإلمامة و ھذا نقض لقولھم أطیعوه لو کان عبدا حبشیا، 
و الخیار ھو الذي ال یحتاج إلی أحد من األمة و تحتاج إلیه لعلمه و معرفته، فأمره 

   ء من النفاق ظاھر، إذ کان اهللا قد دل علیه و دل علیه الرسول و برى
ن الرایة غدا إلی رجل یحب اهللا و رسوله، و یحبه ألعطی: فیه) ص(لقول رسول اهللا 

  .اهللا و رسوله،
و لیس ألحد من األمة أن یشھد ألحد أن اهللا یحبه و رسوله و یحب اهللا و رسوله 

   ، و قد أید ذلك)ع(إال لعلي 
اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك یأکل معي من ھذا الطائر، فأتاه علي ): ص(بقوله 

  .، فأکل معه،)ع(
  .علم ألحد من األمة مثلھاو ال ی

   و قد یجب علی األمة أن تعقل ھذا الموضع، و ال تقدم علی من
یحب اهللا و رسوله و یحبه اهللا و رسوله فإن اهللا ال یحب إال الخیار، و قد برئ من 

  .کثیر ال یعرفھم إال اهللا و رسوله) ص(النفاق، فإن المنافقین في أصحاب رسول اهللا 
ذیفة بن الیمان علی قوم منھم، و أمره بستر ذلك إبقاء علیھم و قد دل رسول اهللا ح

و کراھة لھتك ستورھم، و أصحاب العقبة قد کان منھم ما ال خفاء به، و ھم جلة 
إلی حذیفة في شأن الرجلین الجلیلین عند األمة أن ) ص(أصحاب محمد، و تقدم 

  ال یخبرنا باسمیھما
  :بن حماد قالحدثنا نعیم : رواه أحمد بن مھدي قال ۲۵۹

  :حدثنا ھشیم عن مجالد، عن عامر، عن صلة بن زفر، قال
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بینا : ؟ قال)ص(أین علمت أسماء المنافقین من أصحاب رسول اهللا : قلت لحذیفة

إذا أتینا العقبة : أنا في الحجیج مع رسول اهللا لیال، إذ أنا برکب المسلمین، یقولون
نه، فلما سمعت ذلك، أتیت رسول اهللا فعقنا بناقته فیقع عنھا فندق عنقه فنستریح م

: و کان نائما جعلت أقرأ و أرفع صوتي حتی استیقظ فقال من ھذا؟ فقلت) ص(
  :سمعت فالنا و فالنا و فالنا یقولون کذا و کذا، فقال: ما شأنك؟ فقلت: أنا، قال

  .إن فالنا و فالنا و فالنا منافقون، أعداء اهللا و أعداء رسوله فال تخبرن بذلك أحدا
حدثني عبد اهللا بن عبد العزیز، عن عبد الرحمن بن : و روى الواقدي، قال ۲۶۰

عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن خالد بن سوید، عن أبي 
لما کان رسول اهللا ببعض الطریق، مر به بعض : قتادة في حدیث طویل، قال

إلی ) ص(فلما بلغ رسول اهللا المنافقین و تناجوا أن یطرحوه عن عقبة في الطریق، 
  :تلك العقبة أرادوا أن یسلکوھا، فأخبر رسول اهللا بخبرھم، فقال للناس

اسلکوا بطن الوادي، و سلك رسول اهللا العقبة، و أمر عمار بن یاسر أن یأخذ بزمام 
  الناقة یقودھا، و أمر حذیفة بن الیمان أن یسوق من خلفه، فبینا

ة، إذ سمع حس القوم قد غشوه، فغضب و أمر یسیر في العقب) ص(رسول اهللا 
حذیفة أن یردھم، فرجع حذیفة إلیھم، و قد رأى غضب رسول اهللا فجعل یضرب 

و ظن القوم أن رسول اهللا قد اطلع ) معه(وجوه رواحلھم بمحجن کان في یده 
علی مکرھم، فانحطوا عن العقبة مسرعین حتی خالطوا الناس، و أقبل حذیفة حتی 

) ص( و قد ضاق به فلما خرج من العقبة و نزل الناس، فقال النبي أتی رسول اهللا
یا حذیفة ھل عرفت راحلة فالن و فالن، و کان القوم ملثمین، فما : لحذیفة

  .ال: أبصرھم من أجل ظلمة اللیل، قال
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و روى أنھم حین أرادوا ذلك نفروا فسقط بعض متاع راحلته فقال أسید بن  -۲۶۱

قد اجتمع الناس و نزلوا، فمن کان منا یظن برجل من الذین یا رسول اهللا، : حصین
ھموا بھذا فیکون الرجل من عشیرته فھو الذي یقتله و إن أحببت و الذي بعثك 
بالحق نبیا ألبیتن في ھذه اللیلة بھم، فال أروح حتی آتیك برءوسھم، و إن کانوا منا 

في ناحیته، فإن مثل  کفیتکم و إن کانوا من األنصار أمرت سید الخزرج فکفاك من
حتی متی تداھنھم؟، و قد صاروا : أو قال! ھؤالء ال یترکون، إلی متی تداھنھم؟

الیوم في القلة و الذلة و قد ضرب اإلسالم بجرانه فما تستبقي من ھؤالء یا رسول 
  اهللا؟
   إن محمدا لما انقطعت الحرب بینه: یا أسید إني أکره أن یقول الناس: قال

یا رسول اهللا فإن ھؤالء لیسوا : وضع یده في قتل أصحابه، فقال و بین المشرکین
أ لیس یظھرون شھادة أن ال إله إال اهللا؟ قال بلی و ال شھادة لھم، : بأصحاب، قال

فقد نھیت عن : بلی و ال شھادة لھم، قال: أ لیس یظھرون أني رسول اهللا؟ قال: قال
  .قتل أولئك

بن محمد، عن ربیح بن عبد الرحمن  فحدثني یعقوب: و روى الواقدي قال ۲۶۲
کان أھل العقبة الذین أرادوا بالنبي : بن أبي سعید الخدري، عن أبیه، عن جده، قال

ما أرادوا ثالثة عشر رجال قد سماھم رسول اهللا لحذیفة بن الیمان و عمار بن ) ص(
  ..یاسر
 و حدثني ابن أبي حبیبة، عن داود بن الحصین، عن عبد: قال الواقدي ۲۶۳

تنازع عمار بن یاسر و رجل من : الرحمن بن جابر بن عبد اهللا، عن أبیه، قال
کم : ء فتسابا، فلما کاد الرجل یعلو عمارا في السباب قال عمار المسلمین في شي

أخبرني عن علمك بھم، فسکت الرجل، : اهللا أعلم، قال: کان أصحاب العقبة؟ قال
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ه، و إنما یرید عمار أشیاء قد بین لصاحبك ما سألك عن: فقال بعض الحاضرین

خفیت علیھم، فکره الرجل أن یحدثه فأقبل القوم علی الرجل یسألونه، فقال 
فإنك کنت فیھم فھم : کنا نتحدث أنھم کانوا أربعة عشر رجال، فقال عمار: الرجل

  :مھال، أذکرك اهللا أن تفضحني، فقال عمار: خمسة عشر، فقال الرجل
و لکني أشھد أن الخمسة عشر رجال، فاثنا عشر منھم و اهللا ما سمیت أحدا منھم 

في الحیاة الدنیا و یوم یقوم األشھاد، یوم ال ینفع الظالمین   حرب هللا و لرسوله
  .معذرتھم و لھم اللعنة و لھم سوء الدار

عن ) ص(نزل رسول اهللا : فحدثني معمر بن راشد، عن الزھري، قال  قال ۲۶۴
حلته بارکة، فقامت راحلته تجر زمامھا فاقتادھا حذیفة راحلته، فأوحی اهللا إلیه و را

من : حتی رأى النبي جالسا و أناخھا، ثم جلس عندھا حتی قام النبي فأتاه فقال
فإني مسر إلیك أمرا فال تذکرنه، و : أنا حذیفة بن الیمان فقال النبي له: ھذا؟ قال

  :ذکر أمرھم، أو قال
  ..رھم ألحد غیر حذیفةذک) ص(فذکر أمرا و لم یعلم رسول اهللا 

: أخبرنا الولید بن جمیع، عن أبي الطفیل قال: و روى یزید بن ھارون، قال ۲۶۵
کان الذین تجسسوا علی رسول اهللا : أو قال عمار: ساب رجل عمارا، فقال حذیفة

  .لیلة العقبة أربعة عشر رجال فإن کنت فیھم فھم خمسة عشر) ص(
   لید بن جمیع، عنو روى عبید اهللا بن موسی عن الو ۲۶۶

لیلة العقبة ) ص(تجسسوا علی رسول اهللا : أبي الطفیل، عن حذیفة أو عمار، قال
الثالثة و صاحبا البصرة و عمرو بن العاص، و أبو مسعود، و أبو موسی، و قد ذکر 

  ).ص(جماعة من أصحاب رسول اهللا 
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من  فکیف یوقف علی أخبار قوم ھذه صفتھم، و یعدل بھم قوم قد برأھم اهللا

النفاق، و أظھر أمرھم ال یعادل بھم، و من جللھم الرسول، و دعا لھم بإذھاب 
  .الرجس عنھم ال یفرق بھم عمن قد شرحنا أمرھم

۲۶۷-  
حدثنا فضیل بن مرزوق، عن عطیة، عن أبي سعید : و روى عبید اهللا بن موسی، قال

حدثني : قالو روى علي بن قادم،  -۲۶۸ -حیلولة -حدثتني أم سلمة: الخدري، قال
  .أبو إسرائیل، عن زبید الیامي عن شھر بن حوشب

اللھم ھؤالء أھلي : جمع رسول اهللا أھل بیته فجللھم، و قال: عن أم سلمة، قالت
  .أذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا،

فھؤالء أھل بیته و ذریته الذین شھد لھم رسول اهللا بما أتاھم من علم الکتاب و 
وتي إلیھم من علم الکتاب، و ھم أھل الذکر و حملة شھدوا علی الناس بما أ

الکتاب و خزان الوحي، و أمناء اهللا في أرضه، و حجته علی عباده، و ھم آل محمد 
ذریة من حملنا مع : و ذریته الباقون من بعد نوح التي بارك اهللا علیھا، حیث یقول

ذریة : ا حیث یقول، فجعل اهللا بقیة الخلق من بعد نوح الذریة التي بارك علیھ نوح
  :من حملنا و یقول

رحمت : ، و یقول و لقد أرسلنا نوحا و إبراھیم و جعلنا في ذریتھما النبوة و الکتاب
اهللا و برکاته علیکم أھل البیت إنه حمید مجید، فھذه ھي التي جعلھا اهللا في الذریة 

ذکر من ھذا ذکر من معي و : و قد أنبأنا أنه جعل الکتاب حیث جعل النبوة فقال
  .، و الذکر الکتاب قبلي
۲۶۹-  

   سمعت: و ذکر ابن أبي عمیر، عن أبیه، عن صالح األسود، قال
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فھل یستقیم ! ھم؟) ذکر من قبلي(نحن و ) ذکر من معي:: (محمد بن عمر، قال

: ألحد اتبع الکتاب من یھود أو نصارى من قبائل العرب و شعوب العجم أن یقولوا
ان، و نحن الذین أوتوا الکتاب دونھم، و نحن أعلم نحن صفوة اهللا دون آل عمر

و لقد آتینا موسی الھدى : بالکتاب منھم، فمن قال ذلك کذبه القرآن، قال اهللا تعالی
و آتینا موسی الکتاب و جعلناه ھدى لبني : و قال  و أورثنا بني إسرائیل الکتاب

  .و جعلنا منھم أئمة یھدون بأمرنا...   إسرائیل
أنه اصطفی آل عمران، و أنه أورثھم الکتاب من بعد موسی و جعل فقد بین لکم 

منھم أئمة یھدون بأمره، ثم بین في الکتاب أنه اصطفی آل إبراھیم و آل عمران و 
في ھذه األمة ثم أورثنا الکتاب الذین اصطفینا : ، ثم قال أنھم ذریة بعضھا من بعض

  .کرنامن عبادنا، فمنھم یعني آل محمد خاصة ورثة الذین ذ
  :، و ذکر إبراھیم بن یحیی الثوري، قال

  )ع(سأل رجل أبا جعفر :: حدثنا صفوان بن مھران قال -۲۷۰
و ما : بأربع، قال: بأبي و أمي أنتم، بم فضلتم علی غیرکم من بني أبیکم؟ قال: فقال

إنما یرید اهللا لیذھب عنکم ]:  تعالی[لنا من اهللا الطھارة، و ذلك قوله : ھي؟ قال
أھل البیت و یطھرکم تطھیرا و لنا من رسول اهللا الوالدة، و لنا من کتاب اهللا  الرجس

ثم أورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، و لنا األنفال خاصة : الوراثة، و ذلك قوله
ما ولت ): ص(رسول اهللا : ال یدعي فیھا إال کذاب و ال یمنعناھا إال ظالم، و قد قال

من ھو أعلم منه إال لم یزل أمرھا یذھب سفاال حتی أمة أمرھا رجال و فیھم 
  .یرجعوا إلی ما ترکوا

حدثنا مسدد عن خالد بن عبد : و روى محمد بن النعمان بن عبد السالم، قال ۲۷۱
  اهللا الواسطي عن أبي علي حسین الرحبي عن عکرمة؛
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 ما من قوم أمروا أمیرا و فیھم من ھو): ص(قال رسول اهللا : عن ابن عباس قال

  .أرضی عند اهللا منه إال خانوا اهللا و کتابه و رسوله و المؤمنین
حدثنا علي بن : قال و حدثني إبراھیم بن میمون و عثمان بن سعید، قاال ۲۷۲

قال : عابس عن الحارث بن حصیرة عن القاسم بن جندب، عن أنس بن مالك، قال
صلی رکعتین، ثم اسکب لي وضوء أتوضأ، ثم قام فتوضأ؛ ثم قام ف): ص(رسول اهللا 

  :قال
یا أنس أول من یدخل علیك من ھذا الباب أمیر المؤمنین و سید المسلمین و قائد 

  :قلت]:  قال أنس[الغر المحجلین، و خاتم الوصیین، 
: من ھذا یا أنس؟ قلت: اللھم اجعله رجال من األنصار، و کتمته، إذ جاء علي، فقال

عرقه بوجھه، و یمسح عرق وجھه علي، فقام مستبشرا فاعتنقه، ثم جعل یمسح 
یا رسول اهللا، لقد رأیتك صنعت بي شیئا ما صنعته بي قط، : بوجه علي، فقال علي

و ما یمنعني؟ و أنت تؤدي عني و تسمعھم صوتي، و تبین لھم ما اختلفوا فیه : قال
  .من بعدي، و ھذا من طریق أنس بن مالك

   هللا صعلي أمیر المؤمنین و سید المسلمین بلسان رسول ا
  :و روى من طریق عائشة و موالھا ما ذکره عثمان بن سعد قال ۲۷۳: 

حدثنا محمد بن کثیر عن إسماعیل بن زیاد عن أبي إدریس، عن رافع مولی 
کنت خادما لعائشة، و أنا غالم أعاطیھم إذ کان رسول اهللا عندھا، إذ : عائشة، قال

إناء مغطی، فرجعت إلی جاء جاء فدق الباب، فخرجت إلیه، فإذا جاریة معھا 
أدخلھا فدخلت، فوضعت بین یدي عائشة اإلناء، فوضعته : عائشة فأخبرتھا، فقالت

لیت أمیر المؤمنین و سید : عائشة بین یدي رسول اهللا، فمد یده یأکل، فقال
من أمیر المؤمنین خیر أمتك؟ : المسلمین و خیر أمتي یأکل معي، فقالت عائشة
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ته، فسکت فجاء جاء فدق الباب، فجئت إلیه، فإذا فسأل) ص(فسکت، ثم أعادھا 

مرحبا و أھال، : أدخله ثم قال له: فأخبرته، فقال) ص(فرجعت إلی النبي ) ع(علي 
لقد تمنیتك و لو أبطأت علي لسألت اهللا أن یجیئني بك، اجلس فکل، فجلس 

قالت قاتل اهللا من یقاتلك، و عادى اهللا من یعادیك، ف): ص(فأکل، فقال رسول اهللا 
  من یقاتله و من یعادیه؟: عائشة

  ]: ص[من یقاتله و من یعادیه؟ فقال النبي : فسکت، ثم أعادتھا، فقالت
  )]..ح(و ھذا من طریق عائشة و موالھا، [أنت و من معك، 

  .فال نعلم أحدا یقدر علی دفع العیان إال مکابرة، و فیما حکیناه دلیل علی إقامته
و عن  -بن عامر، عن أبي الجحاف حیلولة و روى ابن میمون، عن علي ۲۷۴

   نزلت: األعمش، عن عطیة، عن أبي سعید الخدري قال
یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك و إن لم تفعل ): ع(ھذه اآلیة في علي 

  . فما بلغت رسالته
حدثنا السدي، : حدثنا مختار العبدي قال: و روى إبراھیم بن یحیی الثوري قال ۲۷۵

  :ي صالح، عن ابن عباس، في قول اهللاعن أب
بفضل اهللا و : قال  قل بفضل اهللا و برحمته فبذلك فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون

  ).ع(و رحمته علي ) ص(النبي 
  :في قول اهللا: قال شریك: و سمعت المسعودي، قال  قال ۲۷۶

  .في والیة علي: یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم کافة قال
ى نوح بن دراج، عن إبراھیم النخعي، عن عبد اهللا بن عباس، في و رو ۲۷۷

یا أبا الحسن أخبرنا بما أوصی : دخلنا علی أمیر المؤمنین، فقلنا: حدیث طویل، قال
  :إني سأخبرکم، قال: إلیك رسول اهللا، فقال
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أحق بھا و   و ارتضاه لکم و تمم علیکم نعمه و کنتم  إن اهللا اصطفی لکم الدین

هللا اهللا یا علي احفظ وصیتي، و ارع ذمامي، و أوف بعھدي و أنجز موعدي، أھلھا، ا
ء إلی ملتي،  و اقض دیني، و کن مکاني، و قم مقامي، و أحي سنتي و ادع من یجي

إلھي اجعل لي : إن اهللا تعالی لما اصطفاني، و اختارني، ذکرت دعوة موسی، فقلت
ك و الخلیفة من بعدك، فأنت یا علي أن علیا وزیرك و ناصر: وزیرا، فأوحی اهللا إلي،

و ولدك أئمة الھدى، و أنتم قادة التقی، و بقیة عترة المصطفی، أنتم الذین أوجب 
اهللا علی العباد مودتکم و والیتکم، و أنتم الشجرة التي أنا أصلھا و أنتم فرعھا، فمن 

کتابه، تمسك بھا فقد نجا، و من تخلف عنھا فقد ھوى، أنتم الذین ذکرکم اهللا في 
إن اهللا اصطفی آدم و نوحا و آل إبراھیم و آل عمران علی : و وصفکم لعباده، فقال

فأنتم صفوة اهللا من آدم و ساللته من نوح، و اآلل   العالمین ذریة بعضھا من بعض
  ).ص(من إبراھیم و األسرة من إسماعیل، و العترة الھادیة من محمد 

، أما إنھم سیظھرون لك من بعدي ما فاصبر یا علي علی قضاء اهللا حلوه و مره
کتموا و یعلنون لك ما أسروا، فإن أتوك فتابعوك طائعین غیر مکرھین، فاقبلھم 
فحظھم األوفی أصابوا، و ربھم أطاعوا، و نبیھم أرضوا، و إن أزالوا الحق عنك 
عداوة و ضغنا فحظھم نقصوا، و ربھم عصوا، و نبیھم أسخطوا و الذي سیصیر 

ا علي سیموت و یدعھا لیس بمخلد فیھا فال تزاحمھم علی دنیاھم، و ال األمر إلیه ی
تبع باقیا بفان، و ائتني مظلوما، و ال تأتني ظالما، و اعلم أنك ما تصیر إلیه خیر مما 

  .أنت فیه
: حدثنا قیس بن حفص، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن علي بن یحیی، قال ۲۷۸

إذا : ، قال)ع(بغ بن نباتة، عن علي حدثنا یونس، عن علي بن حزور، عن األص
جمع اهللا األولین و اآلخرین فخیر الناس سبعة کلھم من ولد عبد المطلب، یدعی 
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نبیکم خیر األنبیاء من ولد عبد المطلب، و وصي نبیکم سید األوصیاء من ولد عبد 
المطلب، و الحسن و الحسین سیدا شباب أھل الجنة، من ولد عبد المطلب، و 

الشھداء من ولد عبد المطلب، و جعفر ذو الجناحین من ولد عبد حمزة سید 
المطلب، و المھدي الذي یخرج في آخر الزمان من ولد عبد المطلب، نحلة من اهللا 

  ..لم یعط األولین و اآلخرین مثلھا
حدثنا قیس بن الربیع، عن األعمش عن : و روى یحیی بن عبد الحمید، قال ۲۷۹

إنا ): ع(قال لفاطمة ) ص(ب األنصاري، أن رسول اهللا عبایة األسدي، عن أبي أیو
أھل بیت أعطینا سبع خصال لم یعطھا أحدا من األولین قبلنا و ال یدرکھا أحد من 

  .اآلخرین غیرنا
نبینا خیر األنبیاء و ھو أبوك، و وصینا خیر األوصیاء و ھو بعلك، و شھیدنا خیر 

بھما في الجنة حیث یشاء و ھو الشھداء و ھو حمزة عمك، و من له جناحان یطیر 
  .جعفر بن أبي طالب ابن عمك، و منا سبطا ھذه األمة، و مھدیھم ولدك

و حدثنا عمرو بن أبي المقدام، عن یونس بن خباب، عن أبي جعفر، محمد  ۲۸۰
  :قال) ع(بن علي 

ما بال أقوام إذا ذکر آل إبراھیم و آل موسی و آل عیسی ): ص(قال رسول اهللا 
، و الذي نفسي بیده لو أن أحدھم !و إذا ذکر آل محمد اشمأزت قلوبھماستبشروا، 

  .وافی بعمل سبعین نبیا ما قبل اهللا منه حتی یوافي بوالیتي و والیة أھل بیتي
حدثنا سکین : حدثنا عمر بن الخطاب الراسبي قال: و حدثنا أبو حفص، قال ۲۸۱

  :فقال في خطبة) ع(علي  خطبنا: بن عبد العزیز، عن ھالل بن خباب عن أبیه، قال
نحن و اهللا الذي ال إله غیره أئمة العرب و منار الھدى حبنا أھل البیت و اإلیمان 

  .معا، من تقدمنا ھلك، و من تخلف عنا ضل
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  .و أشار بإصبعیه: قال

حدثنا حریز عن األعمش عن طارق بن : و روى عثمان بن أبي شیبة قال ۲۸۲
ه أساقفتھا و رءوسھا، و قد تقدمه العباس بن لما قدم عمر الشام لقیت: شھاب قال

  عبد المطلب علی فرس، و کان العباس جمیال بھیا،
ھذا أمیر المؤمنین، و یقولون له، السالم علیك یا أمیر المؤمنین : فجعلوا یقولون

لست بأمیر المؤمنین و أمیر المؤمنین ورائي، و أنا و اهللا أولی باألمر منه، : فیقول
لکني أنا و إیاك : ھو الذي سمعت، فقال: ما ھذا یا أبا الفضل؟ قال :فسمعه عمر قال

علي : و من ھو؟ فقال: قد خلفنا بالمدینة من ھو أولی بھا مني و منك، قال العباس
خشیة أن یتوارثھا : فما الذي منعك و صاحبك أن تقدماه؟ فقال: بن أبي طالب قال

  !!.لنبوة و الخالفةعقبکم إلی یوم القیامة، و کرھنا أن تجتمع لکم ا
  ..إن من حسدنا فإنما یحسد رسول اهللا: قال له العباس

و روى یزید بن ھارون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد  ۲۸۳
، و أصحابه عنده حفل مجتمعون، و )ص(کنا عند رسول اهللا : اهللا بن مسعود، قال

یدیه، و خطا إلی جانبه خطا بین ) ص(فیھم علي بن أبي طالب فخط رسول اهللا 
فتفرق بکم عن   و ھذه السبل و أشار إلیھم) ع(ھذا السبیل و أشار إلی علي : فقال

  . و أشار إلی السماء لعلکم تعقلون  ذلکم وصاکم به  و أشار إلیه  سبیله
   و حدثنا علي بن جعفر المدیني، عن أبیه، عن: قال ۲۸۴

إلی علي ) ص(نظر رسول اهللا : قال سھیل بن أبي صالح، عن أبیه، عن أبي ھریرة،
من دخله کان آمنا و ھو حجة اهللا علی   ھذا باب الھدى الذي: بن أبي طالب، فقال

  .عباده
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عجبا للمخذول أبي ھریرة، یروي مثل ھذا عن نبي اهللا، ثم : قال علي المدیني

  ..یخالف علیا و یکون مع معاویة
یب األعمش، عن مجاھد، عن ابن و روى أبو ولید الکناني فیما رواه، عن حب ۲۸۵

علی أن تشھد لي ): ع(، فقال له علي  عمر، عن عمر، في تحلل علي عند موته
قد ): ع(شاھدین بظلمك إیاي، فأبی عمر ذلك، فقال له ابن عمر بعد خروج علي 

  :، فقال عمر!أنصفك الرجل
  .اسکت، أراد أن ال یترحم علی أبیك رجالن

حدثنا محمد : حدثنا جندل بن والق، قال: ي قالو روى أحمد بن یونس الضب ۲۸۶
بن عمر المازني عن منصور بن مھاجر عن إسماعیل بن أبي زیاد عن برد بن أبي 

  .بشار عن مکحول عن بشر بن عطیة
أال لعنة اهللا و المالئکة أجمعین علی من : ثالثة فقال) ص(لعن رسول اهللا : قال

و أھل بیتي، و علی من استخف  انتقصني من حقي شیئا، و علی من آذى عترتي
  .بوالیتي، و والیة علي من والیتي

حدثنا أبو نعیم، عن عبد الملك بن أبي عتبة، : و روى سفیان بن وکیع، قال ۲۸۷
  .عن الحکم، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس

؟  أولی بالمؤمنین من أنفسھم  یا بریدة أ لست): ص(قال رسول اهللا :: عن بریدة، قال
  .من کنت مواله فعلي مواله، ھو ولیکم من بعدي یا بریدة: لی، قالب: قلت
عن ابن لھیعة، عن ] بن جعفر[و روى الحسن بن الحسین العرني عن کادح  ۲۸۸

  .مسلم بن یسار
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أنت تؤدي ): ع(قال لعلي ) ص(عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، أن رسول اهللا 
ق علی لسانك و في قلبك و بین ذمتي، و تقاتل علی سنتي، و أن الحق معك و الح

  .عینیك و أن اإلیمان مخالط لحمك و دمك، کما خالط لحمي و دمي
  .و حدثنا إبراھیم بن ھراسة عن سفیان الثوري عن محمد بن المنکدر: قال ۲۸۹

رأیت رسول اهللا یوم الحدیبیة أخذ بضبع علي بن أبي : عن جابر بن عبد اهللا، قال
البررة، قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من علي أمیر : طالب، و ھو یقول

  .خذله
حدثنا جریر، عن األعمش عن أبي : و روى محمد بن محمد بن جمیل، قال ۲۹۰

  .الضحی عن مسروق
  :یا رسول اهللا، من الخلیفة من بعدك؟ قال: عن عائشة، أنھا قالت
ي انظري، فنظرت فإذا علي بن أب: من خاصف النعل؟ قال: خاصف النعل، قالت

  .یا رسول اهللا ذاك علي بن أبي طالب، قال ھو ذاك: طالب، قالت
  :و روى أبو عوانة موسی بن یوسف القطان الکوفي، قال ۲۹۱

حدثنا یحیی بن یعلی، عن عمران بن عمار عن أبي : حدثنا أحمد بن صبیح قال
  . أخبرني مجاھد: إدریس مؤذن بني قصي، قال

من فارق علیا فارقني و من فارقني فارق  ):ص(قال رسول اهللا : عن ابن عمر، قال
  .اهللا

  :قال لعلي) ص(و روى أبو داود، عن ابن عباس، أن النبي  ۲۹۲
  .أنت ولي کل مؤمن بعدي
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حدثنا شریك، عن أبي إسحاق، عن حبشي : و روي عن األسود بن عامر، قال ۲۹۳

عني إال  علي مني و أنا منه، ال یؤدي: یقول) ص(سمعت رسول اهللا : بن جنادة، قال
  .أنا أو علي

حدثنا عبد اهللا بن الحسن بن عبد : و روى أبو سھیل أحمد بن التمامي قال ۲۹۴
قال رسول : حدثنا معاویة بن عبد اهللا بن أبي رافع عن أبیه قال: اهللا بن العباس، قال

ربي بینه لي، : عھدا، فقلت) ع(إن اهللا عھد إلي في علي بن أبي طالب ): ص(اهللا 
یا محمد إن علي بن أبي طالب رایة : ربي سمعت، قال: یا محمد، قلتاسمع : قال

الھدى من بعدك و إمام أولیائك و نور من أطاعني، و ھو الکلمة التي ألزمھا 
  .عبادي، فمن أحبه فقد أحبني، و من أبغضه فقد أبغضني، فبشره بذلك

و روي عن محمد بن أبان، عن فضیل، عن ثور بن یزید، عن خالد بن  ۲۹۵
   معدان، عن

کنت أنا و علي نورا بین : یقول) ص(سمعت رسول اهللا : زاذان؛ عن سلمان قال
یدي اهللا قبل أن یخلق اهللا آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق اهللا آدم قسم ذلك 
النور جزءین رکبا في آدم فجزء أنا و جزء علي بن أبي طالب، فنور الحق معنا نازل 

  .حیثما نزلنا
ن زکریا بن یحیی الکوفي، عن علي بن القاسم عن سعد بن طارق، و روي ع ۲۹۶

  :عن زید بن أرقم، قال. عن عثمان بن القاسم
أ ال أدلکم علی ما إن تسلمتم علیه لم تھلکوا،؟ إن إمامکم و ): ص(قال رسول اهللا 

  .ولیکم علي بن أبي طالب، فناصحوه و صدقوه فإن جبرائیل أمرني بذلك
  .حدثنا قیس بن الربیع، عن أبي ھارون العبدي: قالو روى الحماني،  ۲۹۷
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اهللا ربي و ال إمارة لي : یقول) ص(سمعت رسول اهللا : عن أبي سعید الخدري قال

   و أنا رسول اهللا و ال إمارة معي، و علي مولی من(معه 
  ).کنت مواله و ال إمارة معه

بن ]  اهللا عبد[عن ] بن جعفر[و روى الحسن بن الحسین العرني عن کادح  ۲۹۸
  .لھیعة، عن مسلم بن یسار

  )ص(لما قدم علي علی رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال
لو ال أن تقول طوائف من أمتي ما قالت النصارى في : بفتح خیبر، قال رسول اهللا

عیسی ابن مریم لقلت فیك الیوم قوال ال تمر بمإل من المسلمین إال أخذوا من 
فضل طھورك یستشفون به، و لکن حسبك أن تکون مني و أنا  تراب رجلیك و

منك ترثني و أرثك، و أنت مني بمنزلة ھارون من موسی إال أنه ال نبي بعدي و 
أنك تؤدي ذمتي، و تقاتل علی سنتي، و أنك غدا في اآلخرة أقرب الناس مني، و 

ك أول أنك غدا علی الحوض خلیفتي، و أنك أول من یرد علي الحوض غدا، و أن
من یکسی معي، و أنك أول داخل الجنة من أمتي، و أن شیعتك علی منابر من نور 
مبیضة وجوھھم حولي أشفع لھم، و یکونون في الجنة جیراني، و أن حربك حربي 
و سلمك سلمي و سرك سري و عالنیتك عالنیتي، و سریرة صدرك کسریرة 

معك و الحق علی صدري و أن ولدك ولدي، و أنك منجز عداتي، و أن الحق 
لساني و في قلبك و بین عینیك، و أن اإلیمان مخالط لحمك و دمك کما خالط 
لحمي و دمي، و أنه ال یرد علي الحوض غدا مبغض لك، و لن یغیب عنه محب 

  .لك غدا حتی یرد الحوض معك
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الحمد هللا الذي من علي باإلسالم، و علمني : ساجدا، ثم قال) ع(قال فخر علي 

حببني إلی خیر البریة خاتم النبیین و سید المرسلین إحسانا منه إلي و القرآن، و 
  .فضال منه علي
  .لو ال أنت یا علي لم یعرف المؤمنون بعدي: عند ذلك) ص(فقال له النبي 

و روى العرني، عن یحیی بن یعلی عن عمار بن رزیق الضبي عن أبي  ۲۹۹
  :إسحاق عن زیاد بن طریف الطائي قال

من أحب أن یحیا حیاتي و یموت میتتي و یدخل الجنة التي ): ص( قال رسول اهللا
وعدني ربي، و ھي جنة الخلد قضیبا غرسه بیده، فلیتول علي بن أبي طالب و 

  .ذریته من بعده فإنھم لن یخرجوھم من باب ھدى و لن یدخلوھا في باب ضاللة
   و روى القاسم بن المنذر النخعي، عن قیس بن الربیع عن ۳۰۰
أتاني معاویة و :  سمعت أبا سعید الخدري یقول: افي عن مالك المازني قالالرص

جئناك نسألك عن ھذا الرجل : عمرو بن العاص و أبو موسی األشعري، فقالوا
ھو أحلی عندي من العسل و أمر عندکم من الدفلی و : فقلت) ع(یعنون علیا 

من الجبل : أو قال أخف علی فؤادي من الریش و أثقل علیکم من الجبال الرواسي،
الراسي، من حاد عنه أخطأ الطریق، و من لزمه سلك الحدود أمن العثار، فھو 
شمس اهللا المنیرة و سبیله الواضح و علمه الالئح، نور لمن لزمه، و شفاء لمن 

کان ]  و سلك مسالکه  دخله[اقتدى به، حجة اهللا علی خلقه و باب حطته و من 
أما و اهللا ما حدتم عنه إال لخشونة مأکله و تقصي . آمنا، و من ترکه کان خائبا

اهللا من الدنیا حسواتھا ما ابتغیتم به بدال، و و اهللا ما ]  لفقکم[أموره، و اهللا لو ألعقکم 
و ) ص(أردنا بما قلنا، و ما أردنا به إال اهللا وحده، ثم القربة إلی رسوله ) ع(علیا 
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  . سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون

  
من دون قوم توثبوا ) ع(ه أخبارھم التي قد رووھا کلھا دالة علی إمامة علي فھذ

أھمل أمر األمة فیھا، فلما أوردنا علیھم القواطع ) ص(علیھا، و ذکروا أن النبي 
دون تیم و عدي و سائر ! لم حظرتم اإلمامة إال أن تکون في بني ھاشم؟: سألونا

دفعھا و قربناھا من أفھامھم، و لم قبائل قریش؟ فأوردنا حججا لم یقدروا علی 
نجر في العناد کما جروا، و علمناھم فیھا أن اإلمامة التي ھي فرع الرسالة ال تجوز 

   إال أن تکون في قوم تجتمع
  .فیھم الخصال التي نذکرھا

فأولھا القرابة بالرسول ثم العلم و المعرفة بما تحتاج إلیه األمة، ثم اإلمامة و العفة و 
  .الدنیاالزھد في 

  فمن أین زعمتم أن أولھم علي بن أبي طالب؟: قالوا -۳۰۱
بما تحتاج إلیه األمة من أمر دینھا مع قرب ) ص(ألنه أعلم أصحاب محمد : قلنا

القرابة، ثم ال تکون إال في األفضل و األعلم و األفقه من أھل بیت النبوة، و نظرنا 
  .م بالنظر ضرورة حتی أقررتمفي أمر علي بعد إیراد األخبار علیکم، فاضطررناک

یخلق ما : ثم إنا نظرنا فإذا الکتاب ینطق بأن هللا خیرة من خلقه و ذاك قوله -۳۰۲
ثم نظرنا في الخیرة من خلقه، فإذا الکتاب ینطق أنھم  -۳۰۳یشاء و یختار 
إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة، فنظرنا : المؤمنون بقوله

  .من المؤمنینفإذا علي 
و : ثم نظرنا إلی خیرته من المؤمنین، فإذا الکتاب ینطق بالسابقین بقوله -۳۰۴

من السابقین بإجماع منا و ) ع(فنظرنا فإذا علي   السابقون السابقون أولئك المقربون
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ال یستوي : ثم نظرنا فإذا الکتاب ینطق بالجھاد بقوله -۳۰۵من المخالفین، 

فنظرنا فإذا   یر أولي الضرر و المجاھدون في سبیل اهللالقاعدون من المؤمنین غ
ثم نظرنا إلی خیرة اهللا من المجاھدین فإذا  -۳۰۶علي من المجاھدین باإلجماع؛ 

ال یستوي منکم من أنفق من قبل الفتح و : الکتاب ینطق باإلنفاق قبل الفتح بقوله
رنا فإذا علي قد أنفق قاتل أولئك أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد و قاتلوا فنظ

ثم نظرنا ھل هللا خیرة من ھؤالء؟ فإذا الکتاب ینطق  -۳۰۷من قبل الفتح و قاتل؛ 
فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا : بالعمل الصالح بقوله

و ال یطؤن موطئا یغیظ الکفار و ال ینالون من عدو نیال إال ]:  تعالی[، و بقوله  یره
  . به عمل صالح) لھم(کتب 

، فلم )ع(فما رأینا أحدا إدعی أمر اإلمامة عمل في الجھاد أکثر مما عمل علي 
أکثر عمال ) ع(في أبي بکر، و رأیناھا مجمعة أن علیا ) ص(یخالف بعد رسول اهللا 

کان أثبت في ) ع(في الجھاد و ھي التجارة التي تنجي من عذاب ألیھم، و أنه 
هللا تعالی من أبي بکر، و کان أقتل لألقران من أبي الصف المرصوص الذي وصفه ا

إن اهللا اشترى من المؤمنین أنفسھم و أموالھم : بکر، و سمعنا اهللا جل ذکره یقول
من أشد ) ع(و کان علي   بأن لھم الجنة یقاتلون في سبیل اهللا فیقتلون و یقتلون

یا أیھا النبي :  یقولالناس تسلیما لھذا البیع و أکثر من أبي بکر فعال، و سمعنا اهللا
) ع(و ال غلظ أشد من القتل و کان علي * جاھد الکفار و المنافقین و اغلظ علیھم

أغلظ الناس علی الکفار من أبي بکر، لقتله الصنادید و األبطال منھم، و قد وصف 
  .و الذین معه أشداء علی الکفار: اهللا أصحاب محمد ص، فقال

ي بکر لشدته علی الکفار، و قتله الصنادید؛ و دون أب) ع(فثبتت ھذه الصفة لعلي 
  :سمعنا اهللا یقول
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فالذین ھاجروا و أخرجوا من دیارھم و أوذوا في سبیلي و قاتلوا و قتلوا ألکفرن 

، قد ثبت ھذا له، و لم یثبت ألبي بکر ألنه لم )ع(، و رأینا علیا  عنھم سیئاتھم
طال، و لم یفتح فتحا علی عھد یخرج في سبیل اهللا کخروجه، و لم یقتل قرنا و ال ب

  ).ص(رسول اهللا 
ثم نظرنا ھل دل اهللا علی خصلة غیر الجھاد من الفضل فإذا الکتاب ینطق  -۳۰۸

یا أیھا الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل : بالتقوى بقوله
  .خیرکم عند اهللا: ، و جاء في التفسیر، أکرمکم لتعارفوا إن أکرمکم عند اهللا أتقاکم

  :ثم نظرنا ھل دل علی المتقین؟، فإذا الکتاب ینطق بقوله -۳۰۹
  .فدلنا علی أن المتقین ھم الذین یخافون اهللا* و أزلفت الجنة للمتقین

إنما : ثم نظرنا، ھل دلنا اهللا علی الذین یخافونه؟ فإذا الکتاب ینطق بقوله -۳۱۰
  .الخاشعین العلماء یخشی اهللا من عباده العلماء فدلت اآلیة أن

  :ثم نظرنا ھل فضل اهللا العلماء؟ فإذا الکتاب ینطق بقوله -۳۱۱
  :، و قال یرفع اهللا الذین آمنوا منکم و الذین أوتوا العلم درجات

و قوله   ھل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون إنما یتذکر أولوا األلباب
ئکة و أولوا العلم قائما بالقسط فمدح اهللا شھد اهللا أنه ال إله إال ھو و المال]:  تعالی[

  .العلماء بما مدح به المالئکة
ثم نظرنا، فإذا علي بن أبي طالب ممن قد أجمعت األمة علیه، و اختلفوا في  -۳۱۲

أبي بکر، و لیس المجمع علیه کالمختلف فیه، فثبت فضله، فصار أولی باإلمامة 
کایة عن بني إسرائیل حیث سألوا نبیھم نظرا و قیاسا، و ذلك أن اهللا تعالی، ذکر ح

إن اهللا قد بعث لکم طالوت ملکا : أن یبعث لھم ملکا یقاتل في سبیل اهللا، فقال لھم
  فقالوا أنی یکون له الملك علینا و نحن أحق بالملك منه و لم یؤت سعة من المال
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طالوت  ففضل اهللا  في العلم و الجسم) بسطة(إن اهللا اصطفاه علیکم و زاده   فقال

  .أشد من أبي بکر) ع(بالعلم و القوة، و أجمعت األمة ال اختالف بینھا أن علیا 
للفقراء المھاجرین الذین أخرجوا من دیارھم و أموالھم : ثم سمعنا اهللا یقول -۳۱۳

   یبتغون فضال من اهللا و رضوانا و ینصرون اهللا و رسوله أولئك ھم الصادقون
الناس علی أنه کان من فقراء المھاجرین، فثبت له  ، فنظرنا فإذا علي ممن قد أجمع

  -۳۱۴الصدق في إیمانه و أجمعوا أن أبا بکر کان غنیا فخرج من ھذه اآلیة؛ 
  !.أربعین ألفا) ص(أنفق أبو بکر علی النبي :  و روي عن عائشة أنھا قالت

  !.، فقد دل ذلك علی أنه کان غنیا فعل ذلك أم لم یفعل؟
فلزمنا و کل مسلم أن   اتقوا اهللا و کونوا مع الصادقین: قولثم سمعنا اهللا ی -۳۱۵

  .نکون مع علي بن أبي طالب ألنه قد ثبت له الصدق
إن الذین یبایعونك إنما یبایعون اهللا ید اهللا فوق أیدیھم : ثم سمعنا اهللا یقول -۳۱۶

فمن نکث فإنما ینکث علی نفسه و من أوفی بما عاھد علیه اهللا فسیؤتیه أجرا 
  .فشرط لما وفي البیعة الرضوان و األجر العظیم. ماعظی
و لم یقل   من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا اهللا علیه: ثم سمعنا اهللا یقول -۳۱۷

  :کل مؤمن، و کانت البیعة علی الموت و علی أن ال یفروا، و قال في موضع آخر
اهللا مسؤال و ذلك یوم و لقد کانوا عاھدوا اهللا من قبل ال یولون األدبار، و کان عھد 

الخندق، و کان ممن صدق اهللا یومئذ بقتله عمرو بن عبد ود العامري، فثبت له 
الصدق علی ما عاھدوا اهللا علیه، و قد أمرنا اهللا أن نکون مع الصادقین و ألزمنا 

  .ذلك و لم یلزمنا فیمن قدمه علیه الجمھور
بر ھو و عمر، و لم ینھزم و روى أن أبا بکر ھرب یوم أحد و انھزم یوم خی -۳۱۸

  ثم لم ینجس بعبادة األوثان و األصنام قط، و ترك أباه و ھو أعز. علي قط
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علی حداثته ال لسیف قھره، و ال لعشیرة ذلیلة، و ال ) ص(قریش، و بایع رسول اهللا 

  :لفائدة دنیویة، و ھو ممن وصفه اهللا حیث یقول
ال : بعد ما قال  ذریتنا أمة مسلمة لك و من: ثم قال  و اجنبني و بني أن نعبد األصنام

، فنظرنا في أمر الظالم، فإذا اآلیة قد فسروھا بأنه عابد األصنام،  ینال عھدي الظالمین
  فإن من عبدھا فقد لزمه اسم الظلم، فقد نفی اهللا للظالم أن یکون إماما،

  .أنا دعوة أبي إبراھیم،): ص(و قال رسول اهللا  ۳۱۹
أنا ابن إبراھیم إال رسول اهللا و قد جرى معه من صلب : و لیس ألحد أن یقول

  ] فقد خ ل[إبراھیم إلی عبد المطلب، فإنه 
نقلت من أصالب الطاھرین إلی أرحام الطاھرات، لم ): ص(قال رسول اهللا 

   یمسسني سفاح أھل
  .الجاھلیة،

و أھل الجاھلیة کانوا یسافحون و أنسابھم غیر صحیحة، و أمورھم مشھورة عند 
  .المعرفة أھل
: یا رسول اهللا من أبي؟ قال: جاء رجل إلی النبي ص فقال: و روى حمید قال ۳۲۰

أبوك العبد الذي ولدت علی فراشه، فقام عمر بن الخطاب فأخذ مقدم رسول اهللا 
رضینا باهللا ربا، و باإلسالم دینا، و بمحمد نبیا، و بالقرآن کتابا، ال : ، ثم قال)ص(

بما أنزل علینا، ال تبدین علینا سوآتنا، و اعف عنا عفا اهللا  نسأل عما سبقنا، و نؤمن
  .انتھینا یا رسول اهللا: ؟ قال فھل أنتم منتھون) ص(، فقال !عنك

  .فھذا عمر بن الخطاب لم یثق بنسبه و أمر الناس أن ال یزیدوه علی الخطاب
۳۲۱-  

  قیط،روى محمد بن فضیل عن أبي لھیعة عن یزید بن أبي حبیب عن ربیعة بن ل
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تعلموا أنسابکم تصلوا : سمعت عمر بن الخطاب یقول:: قال]  بن ھدم[عن مالك 

  .أرحامکم، أال و ال یسألني أحد عما وراء الخطاب
، و ھذا عمر سئل عن عتق رقبة من ولد إسماعیل سأله رجل عن ذلك، فلم یثق 

  .إال بما کان من رسول اهللا و عبد المطلب
جاء : حریز بن عثمان عن عوف بن مالك قال روى ذلك یزید بن ھارون عن ۳۲۲

إن علي نذر أن أعتق نسمة من ولد إسماعیل، : رجل إلی عمر بن الخطاب فقال
و اهللا ما أصبحت أثق لك بأحد إال ما کان من حسن و حسین و علي بني : فقال

ھم : ، و إني سمعت رسول اهللا یقول)ص(عبد المطلب فإنھم من شجرة رسول اهللا 
  .ولد أبي

انظروا کیف لم یعرف عمر إال ولد عبد المطلب و لم یثق في النسب إال بھم، و ف
من ال یصح له نسبه کیف یجوز أن ینسب إلی إبراھیم،؟ و کیف یصلح لإلمامة؟، 

ملة أبیکم إبراھیم ھو سماکم المسلمین من قبل، فالذي ال یصح : فإن اهللا یقول
ما، و من لم یسمه إبراھیم مسلما نسبته إلی إبراھیم فلیس بمن سماه إبراھیم مسل

فلیس بمسلم و ھذا أمر جلیل یجب علی األمة أن تفھمه و تنظر فیه فإن من نظر و 
  .فحص رشد إن شاء اهللا

ثم ھذا علي بن أبي طالب قد بقي بعد أبي بکر نحو ثالثین سنة یعبد اهللا،  -۳۲۳
  .فقد عبد اهللا قبله و بعده

جلین کانا متواخیین فمات أحدھما قبل ، أن ر)ص(و روي عن رسول اهللا  ۳۲۴
، ثم مات اآلخر فصلی علیه رسول اهللا ثم ماثل )ص(صاحبه، فصلی علیه النبي 

فأین صالة ھذا بعد صالته، و صیامه بعد صیامه؟ ): ص(الناس بینھما فقال النبي 
  .لما بینھما کما بین السماء إلی األرض
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قترن به أحد من األمة، فإذا کان فھذا قوله في رجلین متکافئین، فکیف بمن ال ی

اإلمام ھذه صفته، فدلیله ظاھر، فإنه متی لم تکن ھذه صفته ادعاھا من ال یصلح لھا 
إنما أنت منذر : کما قد ادعی، فالنبي خاتم األنبیاء و اإلمام فال غنی عنه کما قال اهللا

  .و لکل قوم ھاد
الذریة التي أبی اهللا أن أن اهللا خصه ب) ص(فمن برھان أولھم الذي أقامه النبي 

یخرجھا إال من خیر أرومة خلقھا فإن النبي قد صاھره رجال من بني عبد مناف، 
الربیع بن أبي العاص و عتبة بن أبي لھب، و عثمان بن عفان، فکان ھو : منھم

  .المصطفی لکرم النجل و طیب المغرس
في العلم حتی کان ثم ما کان یظھر من أمر القوم في فقھه في الدین و کماله  -۳۲۵

عمر بن الخطاب الذي ادعوا له تسعة أعشار العلم و أنه شارك الناس في العشر 
   العاشر ال یمتنع مع کراھته إیاه و بغضه له

  :و حرصه علی إطفاء نوره و نور بني ھاشم أن یسأله و یستتبعه حتی قال
له و ھم من المؤمنین ) ص(لو ال علي لھلك عمر؛ ثم متابعة جلة أصحاب محمد 

  .أھل العلم و الدین
  منھم سلمان الفارسي رضی اهللا عنه الذي أدرك علم األول و اآلخر؛ -۳۲۶
   و منھم عمار بن یاسر الذي ملئ إیمانا إلی حشاشته و قال ۳۲۷

  عمار جلدة بین عیني،): ص(فیه النبي 
  :نو ھذا حین ارتجز، و ھم ینقلون حجارة المسجد بأبیات سمعھا من أمیر المؤمنی

  
  إن بات فیھا قائما و قاعدا    ال یستوي من یعمر المساجدا

      و من غدا عن الغبار حائدا
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یا ابن السوداء لھممت أن أغمسه في أنفك، فقال له : یعرض بعمر، فقال له عمر

  ):ص(النبي 
  :ما لکم و لعمار؟ عمار جلدة ما بین عیني، ثم قال لعمار -۳۲۸

  .تقتلك الفئة الباغیة
   أبو ذر الغفاري الذيو منھم  ۳۲۹

  .إنه یموت وحده و یبعث وحده و یدخل الجنة وحده]:  ص[قال فیه النبي 
  .و منھم المقداد بن األسود -۳۳۰
   و منھم زید بن صوحان الذي -۳۳۱

یسبقه عضو منه إلی الجنة، فقطعت یده یوم مؤتة، و قتل مع ): ص(قال فیه النبي 
  ..، یوم الجمل)ع(علي 
لزبیر بن العوام بعد ما برز بین الصفین حین تنازال و تذاکرا، فإذا ثم رجوع ا -۳۳۲

  کان الزبیر ال یظن به الجبن أو الضعف و لیس برعدید و ال
  .خوان، فلیس لرجوعه وجه إال التوبة

   ثم -۳۳۳
ألن أکون لم أشھد الجمل أحب إلي من عشرین ولدا من رسول اهللا : قول عائشة

  .ارث بن ھشامکلھم مثل عبد الرحمن بن الح
وددت أني قاتلت الفئة الباغیة مع علي ): ع(ثم قول ابن عمر مع بغضه لعلي  -۳۳۴

بن أبي طالب، ثم غمس الحسن و الحسین أیدیھما معه في الدماء و ھما سیدا 
شباب أھل الجنة، ثم کان مفتاح الظفر به و بعمیه حمزة و العباس، ثم ھو صاحب 

استخراجه العین و إزالة الصخرة التي  ثم -۳۳۵مرحب و صاحب باب خیبر؛ 
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اجتمع إلیھا لیدفعھا عن رأس العین عالم من الناس فلم یقدروا فجاء علي فرمی 

  :بھا قاب خلوة فکانت کما قال السید
   عبل الذراع رحابھا في ملعب    فکأنھا کرة بکف حزور

      
  

م یبارز ، ل)ص(أنه طول ما لقی من الحروب مع رسول اهللا : و من برھانه -۳۳۶
أحدا إال ظفر به، و ال جرح أحدا إال مات و لم یخرج في حرب إال و ھو ماش 

  .طول الدھر بغیر جنة إلی العدو
نزول الراھب بکتابه یقرأه علی الناس من کتب النبوة یخبر : و من عجائبه -۳۳۷

  .عن إمامة و عن وجوب متابعته، و علمه و حلمه و کماله
   و من دالئله -۳۳۸

  .قد أمرت بقتال الناکثین و المارقین و القاسطین،:  الجمل قوله یوم
عبد اهللا بن وھب الراسبي : الزبیر و طلحة و من تابعھما، و المارقون: فالناکثون

  .صاحب الخوارج و من تابعه، و القاسطون معاویة و عمرو بن العاص و أصحابھما
   و من دالئله ۳۳۹

ذا قار، بعثني مع ابنه الحسن و ) ع(نزل  لما: ما روى عبد اهللا بن العباس ره قال
  عمار إلی أھل الکوفة، فخرجنا

قبل اجتماع ) ع(حتی قدمناھا، فدعونا الناس فأجابونا، و عجلنا الرجوع إلی علي 
یأتیکم : الناس و تحاشدھم و خروجھم، فلما کان صبیحة یوم من األیام، قال لنا

رجال، فقمت علی وادي ذي قار الیوم من الکوفة ثمانیة آالف و بضع و ثالثون 
  ..أعدد صفوفھم و جماجم رءوسھم، فما زاد فارس علی ما قال و ال نقص
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  :و من دالئله و عجائبه ۳۴۰

إني و اهللا ما فھمت : ما قال حذیفة بن الیمان له علیه السالم لما سار من عثمان
و أنت قولك، و ال عرفت تأویله حتی بلغت لیلتي ھذه أتذکر ما قلت لي بالحرة 

یومئذ بین ) ص(و النبي ! کیف أنت یا حذیفة إذا ظلمت العیون العین؟! مقبل
یومئذ، فلما ) ص(أظھرنا، فلم أعرف تأویل کالمك، و نسیت أن أذکر ذلك للنبي 

کان من أمري ما أراد اهللا بي، أذکرني اهللا کلمتك في لیلتي، و رأیت ابن أبي قحافة 
اهللا أول اسمه عین؛ ثم الذي کان من بعده عمر  قد قام مقام رسول اهللا و اسمه عبد

و أول اسمه عین، ثم الذي کان من بعده عثمان و أول اسمه عین، و أنت علي 
یا حذیفة أین : المظلوم و أول اسمك العین، فعلمت أن ھذا تأویل کلمتك، فقال له

  !!.أنت عن عبد الرحمن بن عوف حین مال بھا إلی عثمان
إن کنت کاذبا فسلط اهللا : له للرجل حین دعا علیه، فقالقو:  و من عجائبه ۳۴۱

غالم ال یدع اهللا : یا أمیر المؤمنین و من غالم ثقیف؟ قال: علیك غالم ثقیف، قالوا
حرمة إال انتھکھا و ال عظیمة إال ارتکبھا، و أخذ في وصف الحجاج بن یوسف 

  .الثقفي، فأدرك الرجل الحجاج فقتله
مع أي : خطب الناس بالکوفة لما رأى عجزھم، فقالحیث :  و من عجائبه ۳۴۲۱

إمام بعدي تقاتلون؟ و أي دار بعد دارکم تمنعون؟ أما إنکم ستلقون بعدي ذال 
شامال و سیفا قاطعا و أثرة قبیحة یتخذھا الظالمون علیکم سنة، فوجد ذلك کله 

  .کما قال
بن أبي الجھم ما نقله المرجئة و الناصبة عن صخر : و من عجائبه و دالئله ۳۴۳

  ::، قال)ع(العدوي و کان موالیا لعثمان معادیا لعلي 
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خرجت بکتاب عثمان و المسلمون قد نزلوا بذي خشب إلی معاویة، و قد طویته 
طیا لطیفا في قراب سیفي و قد تنکبت الطریق و توجھت سواد اللیل حتی إذا 

یمشیان أمامه  کنت بجانب الجرف إذا أنا برجل علی بغلة مستقبلي و معه رجالن
فإذا ھو علي بن أبي طالب قد أقبل من ناحیة البدر، فأثبتني، و لم أثبته حتی 

  :أین ترید یا صخر؟ قلت: سمعت کالمه، فقال لي
ال : فما ھذا الذي في قراب سیفك؟ فقلت له: العراق فأدع لي بالصحبة، فقال لي

  .تدع مزاحك أبدا، ثم جزته و ترکني
  :ان من أمر ذي الثدیة بالنھروان حیث قالما ک:  و من عجائبه ۳۴۴

اطلبوه في القتلی فإنه رجل عالمته کذا و کذا، و علی یده مثل الثدي له شعیرات 
کشارب السنور ثمان أو تسع، فطلب ثالث مرات فلم یوجد، فلما عادوا، قام بنفسه 

  .یطلبه، فوجده فأخرجه علی الصفة التي أخبر
زاة بني زبید، و أمر الرجل الذي دعا علیه، و في ما کان في غ:  و من عجائبه ۳۴۵

  !.وجھه برص و خال فتفشی الخال في وجھه حتی اسود وجھه کله
إن کنت کاذبا فضربك : دعاؤه علی أنس حین ثقل علیه، و قال:  و من عجائبه ۳۴۶

  .اهللا بھا بیضاء في وجھك کله ال تواریھا العمامة، فبرص کله من قرنه إلی قدمه
من عجائبه، و لو شئنا ألتینا بأضعاف ذلك مما ال یقدرون علی دفعه،  فھذه جملة

ثم لما لم یقدروا علی دفع ما أوردناه طالبونا بعلة التقیة، و کیف جاز لبني ھاشم 
إخفاء نفسه، فأعلمناھم ) ص(القعود عن حقھم في زمان أعدائھم، و لم یجز للنبي 
وانا، فلما وجدھم خرج إلی أن الرسول قد استعمل التقیة حینا حتی وجد أع

المدینة، و أظھر األمر، علی أن شرط الرسول خالف شرط اإلمام بعده ألن الرسول 
ھو مبتدئ الدعوة و مظھر الشریعة، فندعوه إلی إظھار المصلحة، و بنو ھاشم لو 
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کانوا في تقیة طول مدتھم لکان الدین مکتوما، و لم یکن علی ظھر األرض 

ال تلزم إال بظھور اآلیة إذا ظھرت، و إذا أعلن الرسول، محجوج إذ کانت الحجة 
فقد صارت الدار عالنیة، و ال یجوز أن یرسل اهللا رسوال فتکون آیاته کلھا في دار 
التقیة، فال یظھر أمره و ال یشیع خبره و الرسول ھو البشیر، و ال بد للبشیر من علم 

أظھر دعواه و أخفی معناه، بصدقه ببرھان یقیمه و ال یجوز أن یحیی الموتی لمن 
  ألنه فلق البحر

و أحیا الموتی و أنطق الذئب و مشی علی الماء و ھو ساکت، و لم تقم حجته 
علی من بعث إلیه، فأما بنو ھاشم فقد یجوز لھم التقیة ألنھم لیسوا الذین أبدعوا 

وقف الشریعة، فإذا کان أمر المتقدمین قد أعلن فقد کمل األمر و جازت التقیة، إذ 
علی حال الظالمین لھم و المنکرین لحقھم، و عرف کراھتھم لھم، ثم کانوا في 
زمن بني أمیة و الذین أباحوا دمائھم حتی أصبحوا غیر آمنین علی أنفسھم، إذ 
کانت األمة ال تنصرھم غیر طائفة منھا، فلما کانوا غیر رسل و ال أنبیاء جاز لھم 

الذي أمر بإظھار الدعوة إذ کان مبعوثا إلی  )ص(التقیة، ألن الحظر وقع علی النبي 
الکفار، فدعاھم إلی الدخول في الدین و جالدھم علیه بالسیف، فأجابه من أجابه، 
و حاد عنه من حاد فلما وجبت الدعوة علی من تابعه و صلی بصالته، و صام 
 بصیامه و أقام عمود الدین، و کانوا ممن قام بھم الدین، و لم یحتج األئمة إلی

   إظھار أمر خامل وجب علی األمة طلب اإلمام
  .أنت بمنزلة الکعبة تؤتی و ال تأتي): ع(، لعلي )ص(لقول النبي 

و الدلیل علی ذلك أن الجائرة من بني أمیة الذین جعلوا المدینة ثغرا، و مکة  -۳۴۷
، و کان في طول ما ملکوا و قھروا و )ص(مقتال، و ھما حرم اهللا و حرم رسوله 

  ا و طغوا، جھدوا مع تمکنھم واستقلو
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قدرتھم في قمع آل محمد و شیعتھم، و إماتة أمرھم، و إطفاء نورھم، و القتل لمن 
أظھر تفضیال لھم و روى حدیثا عنھم، و لم یزل السیف یقطر من دمائھم و لم تزل 
السجون مشحونة بدعاتھم و مظھري فضلھم، فکانوا بین قتیل و أسیر، و مستخف 

ن الفقیه المحدث و القاص المذکر لیتقدم إلیھم باإلبعاد و التخویف و طرید حتی إ
أال یذکروا حرفا واحدا من فضائلھم حتی صار أسوأ الناس قوال فیھم أقرب الناس 

قال رجل : إلیھم، و لقد کان المحدث في الفقه لیأتي بخبر من خبر المبارزة، فیقول
د في الفقه علی قول علي بن ، و کان مکحول یعتم)ع(من قریش و ال یذکر علیا 

قال أبو زینب، و لم یجسروا أن یسموا آال، و ال : أبي طالب فیقول إذا ذکر قوله
  !!.علیا
موسی بن رباح المحدث سمی ابنه علیا فذبحوا ابنه في حجره فلم : منھم -۳۴۸

یزدھم اهللا إال رفعة و علوا، و لم یزدد أمرھم إال استنارة حتی صار ذلك زیادة في 
اھتھم، فإن الحجاج بن یوسف دام سلطانه عشرین سنة، و قد أخذ الناس بقراءة نب

ما في مصحف عثمان و علي ترك قراءة عبد اهللا بن مسعود، و أبي بن کعب، و 
و عترة الرسول بما صنعت الجبابرة في ) ع(کان یضرب علیه و یوعد شیعة علي 

لم یعرفوا إال مصحف عثمان، قومھا، فنشأ علیھا الصغیر، و ھرم علیھا الکبیر حتی 
و لقد جھد القوم في إطفاء نورھم و طمس آثارھم، و ما جعل اهللا في قلوب 
المؤمنین من المحبة لھم فما قدروا علی ذلك، و کانوا علی إخفاء حسناتھم حرصا 

فعلی حسب ذلك أظھر اهللا ]  بن کعب[منھم علی إسقاط قراءة عبد اهللا و أبي 
ء و العثماني و فقھائھم ال  ة و العامة، ثم زانھا المرجیأمرھم علی السنة الخاص
   یمتنعون من روایة فضل
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و ولده أھل البیت، و کانوا مع روایاتھم یحرفون الحدیث، و یتأولون فیه ) ع(علي 

صدق الحدیث و إنکار الواضح بمخرج الکالم و ظاھر مضایق المخارج، و کانوا 
حیث أخبروا بمعجزات عیسی فزعموا من أصحاب اإلحتیال حتی أخبرت کالیھود 

، فادعت بعجائب أن )ص(أنه ساحر، و کالزنادقة حیث أخبروا بعجائب محمد 
ذلك کله سحر، و إذا کانت أمورھم ال تزداد إال حدة، و ال یزداد المحدثون الذین 
قربوا من الملوك و ما کانوا یوردون علیھم من إطفاء نورھم إال إزدیادا من 

قصھم و لیس یزداد شأنھم إال علوا، و فضلھم إال بیانا، و حبھم إال الروایات في تن
شغفا، و محبتھم إال ھوى، فھل ذلك إال من إمارات الحق، إذ کان اهللا عز و جل قد 
جعلھم نور األبصار، و أعالم الھدى، و باب السالمة، و في اإلقتداء بھم کالنجوم، و 

ء إلیھم في الحق ینتھي و عنھم فیه في النجاة کسفینة نوح و سببھم متصل بالسما
یصدر، و من عندھم تقتبس، صبروا علی األواء و البلوى، إذ کانوا أحق الناس 
بالرسول، و إذ کانوا البقیة بعده و األخیار من األمة، قد أخذ الرسول مودتھم أجره، 

، و صاروا مثقلین مصفدین )ص(و قد أضحوا عن الناس بعده أخالفا علی الرسول 
   واد منھم جسد یبلی، و قتیل ینعی، ال یدعو إلیبکل 

و  - ۳۴۹نصرھم داع، حتی نالھم السبي، و أصابھم الجھد ھذا و ھم خیار الخلق؛ 
قد أغرى العامة علی بغضھم حتی لو تحرك متحرك من بني تیم أو بني عدي أو 
من بني أمیة أو خارجي خرج صاروا معه علی بني ھاشم أھل بیت النبوة و ضاربوا 
معه بالسیف، فیا سوأة للعارفین، و یا حجة علی المتوسلین بوسائل منکرة حتی إن 

  :القائل لیقول في دعائه
، و ال یتقربون إلی اهللا !أللھم إني أسألك بحق أبي بکر و عمر إال فعلت کذا و کذا

عز و جل برسوله، و إلی رسوله بذریته، فقد وضح عنھم الجحود و بسوء الخالفة، 
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علی قدر ما نالھم، و یا أسفاه علی ما قد أصابھم، و یا فضیحتاه عند  فیا حسرتاه

کیف خلفتموني في الثقلین؟ فلم أعلم لھم حجة، إال أن : نبیھم یوم یلقونه، فیقول
  :یقولوا

؟، و أما الثقل األصغر فقتلناه، ھذا و ھم یمنعون جیرانھم !أما الثقل األکبر فحرفناه
، جیاع قد آمنت الوحوش و ھم لم یأمنوا )ص( من الضیم و أھل بیت رسول اهللا

یمسون و یصبحون، و ھم ینھشون عصوا اهللا و الرسول، و أطاعوا الثاني عمر 
، و لیس !؟، إذ کان أغلظ الخلق علیھم ال یرید إال إطفاء نورھم و إماتة أمرھم!فیھم

  .، و ھذا أمر ال خفاء به!القصد لھم بل القصد لصاحب الرسالة
   أ لیس ۳۵۰

  ایتوني بدواة: ، و قد تغرغر)ص(ال الرسول ق
  .و صحیفة أکتب لکم ما ال تضلون معه بعدي

  !.حسبنا کتاب اهللا: ثم قال!! ھجر رسول اهللا: فقال الثاني
و ما آتاکم الرسول : ألن اهللا جل ذکره یقول! ، و في ھذا القول کفر باهللا العظیم

اجة له فیما دعاھم إلیه الرسول فخذوه و ما نھاکم عنه فانتھوا فزعم عمر أنه ال ح
، و لو علم أن األمر له أو )ع(، لعلمه أن الرسول یرید تأکید األمر لعلي )ص(

  .لصاحبه لبادر بالدواة و الصحیفة
  

، ]بن عتبة[روى ذلك عبد الرزاق عن معمر، عن الزھري، عن عبید اهللا بن عبد اهللا 
ھلم بالدواة و : ة، قالالوفا) ص(لما حضرت رسول اهللا : عن ابن عباس، قال

إن رسول اهللا قد : الصحیفة أکتب لکم کتابا ال تضلون بعده أبدا، فقال الثاني عمر
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، فاختلف أھل البیت فمنھم من !غلب علیه الوجع و عندکم القرآن حسبنا کتاب اهللا

  :یقول
قربوا یکتب لکم رسول اهللا کتابا لن تضلوا بعده، فلما أکثر اللغط و االختالف 

  .قوموا): ص(قال رسول اهللا  عنده،
إن الرزیة کل الرزیة ما حال بین رسول اهللا و : و کان ابن عباس یقول: قال عبید اهللا

  .بین أن یکتب لھم کتابا من أجل اختالفھم و لغطھم
حسبنا کتاب اهللا و ال حاجة بنا إلی ما یدعونا : فأي أمر أوضح من قول الثاني عمر

من ابن عباس و قد کانت منه في مخاطبته لعبد اهللا  إلیه الرسول، و ال شاھد أعدل
  .ما فیه من التصریح ببغض بني ھاشم

۳۵۱-  
  رواه سفیان بن عیینة عن النھدي عن سالم بن عبد اهللا،

  :کنا عند الثاني عمر ذات یوم، إذ قال:: عن أبیه عبد اهللا بن عمر، قال
طلع عبد اهللا بن عباس من أشعر الناس؟ قلنا فالن و فالن، فبینا نحن کذلك، إذ 

قد جاءکم ابن بجدتھا من أشعر الناس یا ابن : فسلم، فأجلسه إلی جنبه و قال
فأنشدني شیئا من شعره، استدل به علی : ذاك زھیر بن أبي سلمی، قال: عباس؟ قال
  :بنو سنان، فقال: امتدح قوما من بني غطفان یقال لھم: ما تقول، قال

  قوم بأولھم أو مجدھم قعدوا     لو کان یقعد فوق الشمس من کرم
  طابوا و طاب من األوالد ما ولدوا     قوم أبوھم سنان حین تنسبھم

  مبرزون بھالیل إذا جھدوا    إنس إذا امتحنوا جن إذا فزعوا
  ال ینزع اهللا عنھم ما له حسدوا     محسدون علی ما کان من نعم
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کان یصلح إال في أھل ھذا لقد قال کالما حسنا ما : قاتله اهللا یا ابن عباس: فقال
وفقك اهللا یا : ، فقال ابن عباس)ص(البیت من بني ھاشم لقرابتھم من رسول اهللا 

یا ابن عباس أ تدري ما منع الناس منکم؟ : أمیر المؤمنین و لم تزل موفقا، فقال
  فما ھو؟: لکني أدري، قلت: ال، قال: فقلت
فة فتبجحوا علی الناس کرھت قریش أن تجتمع لکم النبوة و الخال: قال -۳۵۲

فأطرق ابن عباس : بجحا فنظرت قریش ألنفسھا، فاختارت و وفقت و أصابت، قال
تکلم : قال! تمیط عني غضبك یا أمیر المؤمنین و تسمع کالمي،؟] أ: [طویال، ثم قال

ذلك : أما قولك إن قریشا کرھت، فإن اهللا تبارك و تعالی یقول: یا ابن عباس، قال
  . أنزل اهللا فأحبط أعمالھم بأنھم کرھوا ما

  إنا نبجح علیھم بجحا، فلیس منا مع قرابتنا: و أما قولك -۳۵۳
و اخفض ): ص(من رسول اهللا جخف و ال نجفخ، و کیف ذلك؟ و اهللا یقول لنبیه 

  . جناحك لمن اتبعك من المؤمنین
 إن قریشا اختارت، فإن اهللا تعالی اسمه اختار من خلقه خیر خلقه،: و أما قولك

علی : فإن کانت قریش نظرت من حیث نظر اهللا، فقد وفقت و أصابت، قال عمر
رسلك یا ابن عباس، أبت قلوبکم لنا یا بني ھاشم إال بغضا ال یزول، و حقدا ال 

مھال یا عمر مھال، ال تنسب قلوب بني ھاشم و قلب رسول : یحول، فقال ابن عباس
  .د أذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرااهللا إلی ما تنسبھا إلیه، فإن اهللا عز و جل ق

حقدنا، فکیف ال یحقد من غصب علی شیئه و رآه في یدي : فأما قولك -۳۵۴
أکره أن ]  کالم[أما أنت یا ابن عباس، فقد بلغني عنك کالما : غیره، فقال عمر

و ما ھو؟ فإن یك باطال، فمثلي أماط الباطل عن : أخبرك به فتزول منزلتك مني، قال
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أخذ منا ھذا : بلغني أنك تقول: إن یك حقا فما تزیل منزلتي منك، فقالنفسه، و 

  :األمر حسدا و ظلما، فقال ابن عباس
  .إن کان کذلك فقد حسد إبلیس آدم فأخرجه من الجنة

و أما قولك ظلما، فقد علم اهللا عز و جل و علم الناس أن قریشا تفتخر علی  -۳۵۵
اهللا من قریش جمیعا، فقال له الثاني  العرب بحق رسول اهللا، و نحن أحق برسول

قم عني، فوثب ابن عباس، فلما ولی، ھتف به الثاني عمر من خلفه إلی أین : عمر
   یا مولی علي، ما کان منك لحقك

  إن لي علیك و علی کل مسلم حقا، فمن حفظه فقد: راع، فقال ابن عباس
الثاني عمر إلی  أصاب حظه، و من ضیعه فقد أخطأ حظه، ثم طواه و مضی؛ فالتفت

  .واھا البن عباس، فو اهللا ما رأیته الحن أحدا قط إال خصمه: جلسائه فقال
  .، فقد اعترف بأنه انقطع مخصوما

و ھو رھباني ھذه ! فھذه روایاتکم عن أئمتکم، فمن کان ھذا قوله البن عباس
   و من!! األمة

  .ل، و علمه التنزیل،اللھم فقھه بالدین و ألھمه التأوی:: ، فقال)ص(دعا له النبي 
فیه و في أبیه الذي ھو عمه و ) ص(و من رأى جبرئیل مرتین، و من قال النبي 

  صنو أبیه،
عن محمد بن إبراھیم  -۳۵۶ما رواه داود بن عطاء، عن موسی بن عبیدة الترمذي؛ 

إن ھذا عمي العباس حاطني بمکة من :: قال) ص(أن رسول اهللا : بن الحرث التیمي
البیعة علی األنصار، و نصرني في اإلسالم مؤمنا باهللا عز و جل المعك و أخذ 

  .مصدقا بي فاحفظه و حط له دینه عن کل مکروه،
  .و قد کان عنه أکثر مما ذکرنا
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   رواه شبابة بن سوار، عن إسرائیل، عن عبد األعلی عن ۳۵۷

وقع رجل من األنصار في أب للعباس في أمر : سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال
لنلطمنه کما لطمه، و لبسوا السالح، : الجاھلیة، فغضب العباس فلطمه، فقال قومه

  :، فصعد المنبر، فقال)ص(فبلغ ذلك رسول اهللا 
أنت : قالوا[،؟ )ص(أکرم علی رسول اهللا ]  أي أھل األرض[أیھا الناس، تعلمون 

نا، فألقوا السالح، فإن العباس مني و أنا منه، ال تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحیاء: قال]  أعلم
  .یا رسول اهللا نتوب إلی اهللا و إلیك فاستغفر لنا: و قالوا

و ھو الحکم العدل و العباس الالطم، فکیف لو کان ) ص(فھذه من رسول اهللا 
  .مظلوما ما کان یبلغ من نکیره

و روى ابن أبي أویس عن الدراوردي عن إبراھیم بن طھمان عن یزید بن  ۳۵۸
: أن العباس شکا عمر إلی النبي، فقال رسول اهللا  هللا بن الحارثأبي زیاد عن عبد ا

ما دخل قلب عبد اإلیمان، و لم یحبکم هللا و لرسوله، ثم خطب الناس و ھو محمر 
من آذى العباس فقد آذاني، احفظوني في عمي العباس، فإن عم : وجھه، فقال

  .الرجل صنو أبیه؛
اب، و إنما قصصنا بعض خبره لیعلم في أشباه لھذا کثیرة إن ذکرناھا لطال الکت

  .الناس بغضه لبني ھاشم، و أن بغضه لھم ھو بغض لرسول اهللا ص
   و من العجب -۳۵۹

أن الناس قحطوا في أیامه حتی خلطوا الرماد بالطعام فجعل الثاني عمر یستقي 
أربعین یوما فلم یسقوا ثم أتی لعم رسول اهللا، و سأله الخروج معه فاستقی به، فقال 

اللھم إنه لم ینزل بالء إال بذنب و ال یکشف إال بتوبة، و قد توجه بي : لعباسا
و ھذه أیدینا ممدودة إلیك بالرغبة و نواصینا ) ص(القوم إلیك لمکاني من نبیك 
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یستسقون بنا : بالتوبة، فاسقنا الغیث فسقاھم اهللا و أنقذھم من الھلکة، فقال العباس

  .و یتقدمونا
ا بھم، و إذا ذکروا الخالفة تمنوا سالما مولی أبي حذیفة و ، فإذا قحطوا استسقو

   الجارود العبدي، فلو استحیا في
حین ) ص(وقت من األوقات الستحیا ثمة، أ ما کان یستحي من عم رسول اهللا 

أ ما علم أن أھل البیت زین البیوت و شرف ! و یتقدمونا؟] بنا[یقول یستسقي 
لی الخیرات، قد طھرھم اهللا و طھر نبیھم و المحالت، و صفوة الصفوات السباق إ

ذریته عن أوساخ الناس، و حرم علیھم من الصدقات ما حرم علی نبیه، ثم جعل 
لھم بدل ذلك سھاما ال یدخلون بھا مع الداخلین جمیعا ألنواع الطھارة لھم بوجوب 

بھم ، نالوھا و إلیه نسبوھا و به عرفوھا و کیف یقر)ص(الفضیلة فیھم التي بالنبي 
  .من قد ذکرناه في أول الکتاب، و آخره]  الثاني[الجمھور األعظم و قدوتھم 

و إنا لنعجب کثیرا مما بقي في أیدي الرواة من فضائلھم و ال نعجب مما  -۳۶۰
درس و محا و طمس في طول والیتھم و والیة بني أمیة فإن الناس بقوا في أیامھم 

سر أحد أن یذکرھم بخیر فضال عن ذکر و أیام اعتدائھم أکثر من مائة سنة ال یج
مناقبھم إقتداء بمن مھد لبني أمیة و أزال الخالفة عن بني ھاشم الذین ھم أعالم 
الدین و معدن الرسالة و بیت الحکمة و مصابیح الھدى و المدلول علیھم و الحمد 
ا هللا علی ذلك کله، إذ جعلھم برسول اهللا العلماء زادھم اهللا رفعة و علوا و جعلن

   لسلوك آثارھم
أتباعا و لھم علی دین اهللا أعوانا و لمحبیھم إخوانا أحلنا بذلك منازلھم و أھلنا 

و الدفع عن مظلمته، ) ص(للنعم العظام و المنن الجسام، و الذب عن حرمة النبي 
  .وفقنا اهللا تبارك و تعالی إنه ولي ذلك و القادر علیه



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٥٧ 

                                                                                                                                  
و صلی اهللا علی * حمد هللا رب العالمینھذا آخر کتاب المسترشد في اإلمامة، و ال

  . حسبنا اهللا و نعم الوکیل  نبیه محمد و آله الطیبین الطاھرین
    بسم اهللا الرحمن الرحیم: الیک نص کتاب الغارات للثقفی الکوفی.

و به نستعین خبر علي ع و معاویة بن أبي سفیان و أھل الشام بعد حرب الخوارج 
ع أھل العراق و سیره و أموره و کالمه بعد النھروان و استنفار علي بن أبي طالب 

  .إلی حین مقتله ع
حدثنا محمد بن : حدثنا أبو علي الحسین بن إبراھیم بن عبد اهللا بن منصور قال

قال إبراھیم بن : حدثنا الحسین بن علي بن عبد الکریم الزعفراني قال: یوسف قال
  حدثنا: محمد بن سعید الثقفي قال

حدثنا عبد الغفار بن القاسم بن قیس بن قھد من أصحاب : ان قالإسماعیل بن أب
سمعت أمیر : حدثنا المنصور بن عمرو عن زر بن حبیش قال: رسول اهللا ص قال

المؤمنین علي بن أبي طالب ع یخطب قال إبراھیم و أخبرني أحمد بن عمران بن 
ابن أبي لیلی  حدثني أبي قال حدثني: قال: محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال

خطب علي ع بالنھروان ثم اتفقا یزید : عن المنھال بن عمرو عن زر بن حبیش قال
   أحدھما حرفا و ینقص حرفا و المعنی

أیھا الناس أما بعد أنا فقأت عین «: خطب فحمد اهللا و أثنی علیه ثم قال: واحد قال
لم یکن «لی و في حدیث ابن أبي لی» الفتنة و لم یکن أحد لیجترئ علیھا غیري

لیفقأھا أحد غیري و لو لم أك بینکم ما قوتل أصحاب الجمل و أھل النھروان و 
ایم اهللا لو ال أن تنکلوا و تدعوا العمل لحدثتکم بما قضی اهللا علی لسان نبیکم ص 

   لمن فاتکھم مبصرا لضاللتھم
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تول سلوني قبل أن تفقدوني إني میت أو مق«: ثم قال» عارفا للھدى الذي نحن علیه

و «و ضرب بیده إلی لحیته » بل قتال ما ینتظر أشقاھا أن یخضبھا من فوقھا بدم
ء فیما بینکم و بین الساعة و ال عن فئة تضل  الذي نفسي بیده ال تسألوني عن شي

حدثنا یا أمیر : فقام إلیه رجل فقال» مائة أو تھدي مائة إال أنبأتکم بناعقھا و سائقھا
إنکم في زمان إذا سأل سائل فلیعقل و إذا سئل مسئول « :المؤمنین عن البالء؟ قال

فلیثبت أال و إن من ورائکم أمورا أتتکم جلال مزوجا و بالء مکلحا ملحا و الذي 
  فلق الحبة

األمور و حقائق البالء لقد ] کراھیة[و برأ النسمة أن لو فقدتموني و نزلت کرائه 
و ذلك إذا قلصت حربکم و  أطرق کثیر من السائلین و فشل کثیر من المسئولین

شمرت عن ساق و کانت الدنیا بالء علیکم و علی أھل بیتي حتی یفتح اهللا لبقیة 
األبرار فانصروا قوما کانوا أصحاب رایات یوم بدر و یوم حنین تنصروا و تؤجروا 

یا أمیر المؤمنین حدثنا : فقام إلیه رجل آخر فقال» و ال تسبقوھم فتصرعکم البلیة
إن الفتنة إذا أقبلت شبھت و إذا أدبرت نبھت یشبھن مقبالت و «: العن الفتن ق

یعرفن مدبرات إن الفتن تحوم کالریاح یصبن بلدا و یخطئن أخرى أال إن أخوف 
الفتن عندي علیکم فتنة بني أمیة إنھا فتنة عمیاء مظلمة مطینة عمت فتنتھا و 

   منخصت بلیتھا و أصاب البالء من أبصر فیھا و أخطأ البالء 
عمي عنھا یظھر أھل باطلھا علی أھل حقھا حتی تمأل األرض عدوانا و ظلما و 
بدعا أال و إن أول من یضع جبروتھا و یکسر عمدھا و ینزع أوتادھا اهللا رب 
العالمین و ایم اهللا لتجدن بني أمیة أرباب سوء لکم بعدي کالناب الضروس تعض 

ھا ال یزالون بکم حتی ال یترکوا في بفیھا و تخبط بیدیھا و تضرب برجلیھا تمنع در
مصرکم إال تابعا لھم أو غیر ضار و ال یزال بالؤھم بکم حتی ال یکون انتصار 
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أحدکم منھم إال مثل انتصار العبد من ربه إذا رآه أطاعه و إذا توارى عنه شتمه و 
ایم اهللا لو فرقوکم تحت کل حجر لجمعکم اهللا لشر یوم لھم أال إن من بعدي 

تی إن قبلتکم واحدة و حجکم واحد و عمرتکم واحدة و القلوب جماع ش
ما ھذا یا أمیر : ثم أدخل أصابعه بعضھا في بعض فقام رجل إلیه فقال» مختلفة

ھذا ھکذا یقتل ھذا ھذا و یقتل ھذا ھذا قطعا جاھلیة لیس فیھا «: المؤمنین؟ قال
  »دعاةھدى و ال علم یرى نحن أھل البیت منھا بمنجاة و لسنا فیھا ب

انظروا أھل بیت «: یا أمیر المؤمنین ما نصنع في ذلك الزمان قال: فقام رجل فقال
نبیکم فإن لبدوا فالبدوا و إن استصرخوکم فانصروھم تؤجروا فال تسبقوھم 

: ثم ما یکون بعد ھذا یا أمیر المؤمنین؟ قال: فقام رجل آخر فقال» فتصرعکم البلیة
جل منا أھل البیت کتفریج األدیم بأبي ابن خیرة ثم إن اهللا تعالی یفرج الفتن بر«

اإلماء یسومھم خسفا و یسقیھم بکأس مصبرة فال یعطیھم إال السیف ھرجا ھرجا 
یضع السیف علی عاتقه ثمانیة أشھر ودت قریش عند ذلك بالدنیا و ما فیھا لو 
یروني مقاما واحدا قدر حلب شاة أو جزر جزور ألقبل منھم بعض الذي یرد 

   حتی تقول قریش لو کان علیھم
ملعونین أینما ثقفوا أخذوا   ھذا من ولد فاطمة لرحمنا فیغریه اهللا ببني أمیة فیجعلھم

  .»و قتلوا تقتیال سنة اهللا في الذین خلوا من قبل و لن تجد لسنة اهللا تبدیال
أخبرني إبراھیم بن : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

لبجلي و إبراھیم بن العباس البصري األزدي أنھما حدثاني بھذا الحدیث المبارك ا
حدثنا إسماعیل بن أبي خالد : حدثنا بکر بن عیسی قال: عن ابن المبارك قال

البجلي عن عمرو بن قیس عن المنھال بن عمرو عن زر بن حبیش األسدي أنه 
ما قوتل أھل النھروان و  أنا فقأت عین الفتنة و لو ال أنا«:  سمعت علیا ع یقول: قال
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ال أصحاب الجمل و لو ال أني أخشی أن تتکلوا فتدعوا العمل ألخبرتکم بالذي 

   قضی
  .»اهللا علی لسان نبیکم لمن قاتلھم مبصرا بضاللھم عارفا للھدى الذي نحن علیه

  في غني و باھلة
مان حدثني عبید بن سلی: حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

استخلف علي ع حین سار إلی النھروان : حدثني سعید األشعري قال: النخعي قال
أن غنیا و باھلة فتنوا : ھانئ بن ھوذة فکتب إلی علي ع: رجال من النخع یقال له

أجلھم من الکوفة و «فکتب إلیه علي ع : فدعوا اهللا علیك أن یظفر بك عدوك قال
  .»ال تدع منھم أحدا

ال یجاوروني فیھا «: ن حدثنا عبد اهللا بن الرومي أن علیا ع قالقال عبید بن سلیما
  .»بعد ثالث

و أخبرني علي بن قادم : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
   أخبرني شریك بن عبد اهللا النخعي عن لیث عن: قال

اس و اهللا یا باھلة اغدوا خذوا حقکم مع الن«:  سمعت علیا ع یقول: أبي یحیی قال
  .»یشھد أنکم تبغضوني و أني أبغضکم

حدثني یوسف بن کلیب : حدثنا الحسن قال حدثنا إبراھیم قال: حدثنا محمد قال
حدثني معاویة بن ھشام عن الصباح بن یحیی المزني عن الحارث : المسعودي قال

ادعوا لي غنیا و باھلة و حیا آخر قد «: بن حصیرة عن أصحابه عن علي ع أنه قال
سماھم فلیأخذوا عطایاھم فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة ما لھم في اإلسالم 
نصیب و إني لشاھد لھم في منزلي عند الحوض و عند المقام المحمود أنھم 

  أعدائي في الدنیا



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٦١ 

                                                                                                                                  
و اآلخرة آلخذن غنیا أخذة تضطرب منھا باھلة و لئن ثبتت قدماي ألردن قبائل 

  .»ألبھرجن ستین قبیلة ما لھا في اإلسالم نصیبإلی قبائل و قبائل إلی قبائل و 
و أخبرنا یوسف بن کلیب : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

: حدثني یحیی بن سالم العبدي عن عمرو بن عمیر عن أبیه عن علي ع أنه قال: قال
النسمة ما لھم ادعوا لي غنیا و باھلة فلیأخذوا أعطیاتھم فو الذي فلق الحبة و برأ «

في اإلسالم نصیب و لئن ثبتت قدماي ألردن قبیلة إلی قبیلة و ألبھرجن ستین قبیلة 
  .»ما لھا في اإلسالم نصیب

   قدوم علي ع إلی الکوفة عن حرب الخوارج
أخبرنا محمد بن إسماعیل : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
حدثنا عمر بن سعد عن نمیر : مزاحم المنقري قالحدثنا نصر بن : مولی قریش قال
   بن وعلة عن أبي

أن علي بن أبي طالب ع لما فرغ من حرب الخوارج قام في الناس :  الوداك
أما بعد فإن اهللا قد «: بالنھروان خطیبا فحمد اهللا و أثنی علیه بما ھو أھله ثم قال

» من أھل الشام أحسن بکم و أعز نصرکم فتوجھوا من فورکم ھذا إلی عدوکم
یا أمیر المؤمنین نفدت نبالنا و کلت سیوفنا و نصلت أسنة رماحنا : فقاموا إلیه فقالوا

و عاد أکثرھا قصدا ارجع بنا إلی مصرنا نستعد بأحسن عدتنا و لعل أمیر المؤمنین 
یزید في عدتنا عدة من ھلك منا فإنه أقوى لنا علی عدونا و کان الذي ولي کالم 

  .األشعث بن قیسالناس یومئذ 
   و حدثني: حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

حدثنا ابن المبارك البجلي عن بکر بن : أبو الحسن البصري إبراھیم بن العباس قال
: حدثنا األعمش عن المنھال بن عمرو عن قیس بن السکن أنه قال: عیسی قال



  
  
  
  
  
  

  ٤٦٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
ادخلوا األرض المقدسة   المھاجرین یا معشر«: سمعت علیا ع یقول و نحن بمسکن

فبکوا و قالوا البرد »  التي کتب اهللا لکم و ال ترتدوا علی أدبارکم فتنقلبوا خاسرین
: قال» إن القوم یجدون البرد کما تجدون«: شدید و کان غزاتھم في البرد فقال ع

  .»أف لکم إنھا سنة جرت علیکم«: فلم یفعلوا و أبوا فلما رأى ذلك منھم قال
و سمعت أصحابنا عن أبي عوانة عن األعمش عن المنھال بن عمرو عن قیس بن 

یا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي کتب اهللا لکم و ال :  قال علي ع: السکن قال
أف لکم إنھا سنة «: فقال» فاعتلوا علیه  ترتدوا علی أدبارکم فتنقلبوا خاسرین

  .»جرت
و حدثني إبراھیم بن : نا إبراھیم قالحدث: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

حدثنا عمر : حدثنا ابن المبارك البجلي عن بکر بن عیسی قال: العباس البصري قال
أن علیا ع انصرف عن حرب النھروان :  بن عمیر الھجري عن طارق بن شھاب

حتی إذا کان في بعض الطریق نادى في الناس فاجتمعوا فحمد اهللا و أثنی علیه و 
الجھاد و دعاھم إلی المسیر إلی الشام من وجھه ذلك فأبوا و شکوا رغبھم في 

إن «: البرد و الجراحات و کان أھل النھروان قد أکثروا الجراحات في الناس فقال
فأعیوه و أبوا فلما رأى » عدوکم یألمون کما تألمون و یجدون البرد کما تجدون

   کراھیتھم
عنه ناس کثیر من أصحابه فمنھم من أقام رجع إلی الکوفة و أقام بھا أیاما و تفرق 

  .یرى رأي الخوارج و منھم من أقام شاکا في أمرھم
  دخوله ع الکوفة

أخبرني محمد بن : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
حدثنا عمر بن سعد عن نمیر بن وعلة : حدثنا نصر بن مزاحم قال: إسماعیل قال



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٦٣ 

                                                                                                                                  
ا کره الناس المسیر إلی الشام أقبل بھم علي ع حتی نزل لم: عن أبي الوداك قال

النخیلة و أمر الناس أن یلزموا معسکرھم و یوطنوا علی الجھاد أنفسھم و أن یقلوا 
  .زیارة أبنائھم و نسائھم حتی یسیروا إلی عدوھم

حدثنا محمد بن إسماعیل : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
و مر : حدثنا عمر بن سعد عن نمیر العبسي قال: ا نصر بن مزاحم قالحدثن: قال

   من] الشفار[علي ع علی الشغار 
أقتلت المسلمین بغیر جرم و داھنت في أمر اهللا و : ھمدان فاستقبله قوم فقالوا

حکم اهللا «طلبت الملك و حکمت الرجال في دین اهللا؟ ال حکم إال هللا فقال علي ع 
» أشقاھا أن یخضبھا من فوقھا بدم إني میت أو مقتول بل قتال في رقابکم ما یحبس

  .ثم جاء حتی دخل القصر
حدثنا محمد بن إسماعیل : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

حدثني عمر بن سعد عن نمیر بن وعلة عن أبي : أخبرنا نصر بن مزاحم قال: قال
مع علي ع أیاما ثم أخذوا یتسللون و یدخلون  أن الناس أقاموا بالنخیلة:  الوداك

المصر فنزل و ما معه من الناس إال رجال من وجوھھم قلیل و ترك المعسکر خالیا 
  .فال من دخل الکوفة خرج إلیه و ال من أقام معه صبر فلما رأى ذلك دخل الکوفة

   في استنفاره الناس
أخبرنا إبراھیم بن قادم : لحدثنا إبراھیم قا: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

   حدثنا شریك عن شبیب بن غرقدة عن: قال
یا أھل الکوفة لتجدن في اهللا و لتقاتلن علی «:  قال علي ع: المستظل بن حصین قال

  .»طاعته أو لیسوسنکم قوم أنتم أقرب إلی الحق منھم فلیعذبنکم و لیعذبنھم اهللا
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و حدثني محمد بن : ھیم قالحدثنا إبرا: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

: أخبرنا زید بن معد النمري عن نمیر بن وعلة عن أبي الوداك قال: إسماعیل قال
لما تفرق الناس عن علي ع بالنخیلة و دخل الکوفة جعل یستنفرھم علی جھاد 

  .أھل الشام حتی بطلت الحرب تلك السنة
ثنا إبراھیم بن عمرو حد: حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

حدثني مالك بن أعین : حدثني أبي عن بکر بن عیسی قال: بن المبارك البجلي قال
أن علیا ع قال للناس و ھو أول کالم له بعد النھروان و أمور :  عن زید بن وھب

   الخوارج التي کانت فقال
سیلة إلیه یا أیھا الناس استعدوا إلی عدو في جھادھم القربة من اهللا و طلب الو«: 

حیارى عن الحق ال یبصرونه و موزعین بالکفر و الجور ال یعدلون به جفاة عن 
و أعدوا   الکتاب نکب عن الدین یعمھون في الطغیان و یتسکعون في غمرة الضالل

و کفی باهللا وکیال و   و توکلوا علی اهللا  لھم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل
نفروا و لم ینتشروا فترکھم أیاما حتی أیس من أن یفعلوا فلم ی: کفی باهللا نصیرا قال

فدعا رءوسھم و وجوھھم فسألھم عن رأیھم و ما الذي یثبطھم فمنھم المعتل و 
عباد اهللا ما لکم إذا أمرتکم أن «: منھم المنکر و أقلھم النشیط فقام فیھم ثانیة فقال

خرة ثوابا و بالذل و الھوان تنفروا اثاقلتم إلی األرض أ رضیتم بالحیاة الدنیا من اآل
   من العز خلفا أ و کلما نادیتکم إلی

الجھاد دارت أعینکم کأنکم من الموت في سکرة یرتج علیکم فتبکمون فکأن 
قلوبکم مألوسة فأنتم ال تعقلون و کأن أبصارکم کمه فأنتم ال تبصرون هللا أنتم ما 

ن إلی البأس ما أنتم أنتم إال أسود الشرى في الدعة و ثعالب رواغة حین تدعو
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برکن یصال به و ال زوافر عز یعتصم إلیھا لعمر اهللا لبئس حشاش نار الحرب أنتم 

   إنکم تکادون و ال تکیدون تنتقص
أطرافکم و ال تتحاشون و ال ینام عنکم و أنتم في غفلة ساھون إن أخا الحرب 

لوب مقھور الیقظان أودى من غفل و یأتي الذل من وادع غلب المتخاذلون و المغ
و مسلوب أما بعد فإن لي علیکم حقا و لکم علي حق فأما حقي علیکم فالوفاء 
بالبیعة و النصح لي في المشھد و المغیب و اإلجابة حین أدعوکم و الطاعة حین 
آمرکم و إن حقکم علي النصیحة لکم ما صحبتکم و التوفیر علیکم و تعلیمکم کیال 

رد اهللا بکم خیرا تنزعوا عما أکره و ترجعوا إلی تجھلوا و تأدیبکم کي تعلموا فإن ی
  .»ما أحب تنالوا ما تحبون و تدرکوا ما تأملون

حدثنا أبو نعیم الفضل بن : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
   حدثنا أبو عاصم الثقفي محمد بن أبي: دکین قال

جاءت امرأة من بني : هللا قالحدثنا أبو عون الثقفي محمد بن عبید ا: أیوب قال
و ما : یا أمیر المؤمنین ثالث بلبلن القلوب قال: عبس و علي ع علی المنبر فقالت

ویحك إنما : ھن؟ قالت رضاك بالقضیة و أخذك بالدنیة و جزعك عند البلیة قال ع
أنت امرأة انطلقي فاجلسي علی ذیلك قالت ال و اهللا ما من جلوس إال في ظالل 

  .السیوف
حدثنا إبراھیم قال و حدثني إبراھیم بن : حدثنا الحسن قال: نا محمد قالحدث

أن علیا ع جعل یخطب :  حدثنا ابن المبارك البجلي عن بکر بن عیسی: العباس قال
   الناس و یحضھم علی

المسیر إلی معاویة و أھل الشام فجعلوا یتفرقون عنه یتثاقلون علیه و یعتلون بالبرد 
  .رىمرة و بالحر مرة أخ
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: قال بکر بن عیسی حدثنا األعمش عن الحکم بن عتیبة عن قیس بن أبي حازم قال

یا معشر المسلمین یا أبناء المھاجرین انفروا إلی أئمة الکفر «:  سمعت علیا ع یقول
و بقیة األحزاب و أولیاء الشیطان انفروا إلی من یقاتل علی دم حمال الخطایا فو 

إنه لیحمل خطایاھم إلی یوم القیامة ال ینقص من الذي فلق الحبة و برأ النسمة 
  .»أوزارھم شیئا

حدثنا بھذا الکالم عن قول :  حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
  .أمیر المؤمنین ع غیر واحد من العلماء کتبناه في غیر ھذا الموضع

نا إسماعیل بن أبان أخبر: حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
حدثنا عمرو بن شمر الجعفي عن جابر عن رفیع بن فرقد البجلي قال : األزدي قال

أ ال ترون یا معشر أھل الکوفة و اهللا لقد ضربتکم بالدرة التي «:  سمعت علیا ع یقول
أعظ بھا السفھاء فما أراکم تنتھون و لقد ضربتکم بالسیاط التي أقیم بھا الحدود فما 

رعوون فما بقي إال سیفي و إني ألعلم الذي یقومکم بإذن اهللا و لکني ال أراکم ت
أحب أن آتي ذلك منکم و العجب منکم و من أھل الشام أن أمیرھم یعصي اهللا و 
ھم یطیعونه و أن أمیرکم یطیع اهللا و أنتم تعصونه إن قلت لکم انفروا إلی عدوکم 

کما تجدونه و لکنکم أشبھتم قوما  قلتم القر یمنعنا أ فترون عدوکم ال یجدون القر
   انفروا في  قال لھم رسول اهللا ص

قل نار جھنم أشد حرا لو   ال تنفروا في الحر فقال اهللا لنبیه  فقال کبراؤھم  سبیل اهللا
و اهللا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفي ھذا علی أن یبغضني ما   کانوا یفقھون

کافر ما أحبني و ذلك أنه قضي ما أبغضني و لو صببت الدنیا بحذافیرھا علی ال
قضي علی لسان النبي األمي أنه ال یبغضك مؤمن و ال یحبك کافر و قد خاب من 

یا معشر أھل الکوفة و اهللا لتصبرن علی قتال عدوکم أو   حمل ظلما و افترى
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لیسلطن علیکم قوما أنتم أولی بالحق منھم فلیعذبنکم ثم لیعذبنھم اهللا بأیدیکم أو 

ن عنده أ فمن قتلة بالسیف تحیدون إلی موتة علی الفراش فأشھد أني بما شاء م
   سمعت رسول اهللا ص یقول موتة علی الفراش

أشد من ضربة ألف سیف أخبرني به جبرئیل فھذا جبرئیل یخبر رسول اهللا ص بما 
عن جابر عن فرقد أنه سمع ھذا الکالم عن علي ع علی : تسمعون قال عمرو

  .المنبر
و أخبرني محرز بن ھشام : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: الحدثنا محمد ق

کان أشراف أھل : حدثنا جریر بن عبد الحمید عن المغیرة الضبي قال: المرادي قال
الکوفة غاشین لعلي ع و کان ھواھم مع معاویة و ذلك أن علیا کان ال یعطي أحدا 

جعل الشرف في العطاء ألفي  ء أکثر من حقه و کان معاویة بن أبي سفیان من الفي
  .درھم

   سیرته ع في المال
أخبرني عمرو بن حمادة : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

حدثنا محمد بن الفضیل بن غزوان عن أبي حیان التیمي عن : بن طلحة الفراز قال
اء ثم یصلي أن علیا ع کان یکنس بیت المال کل یوم جمعة ثم ینضحه بالم:  مجمع

  .فیه رکعتین ثم یقول تشھدان لي یوم القیامة
و حدثني شیخ لنا عن : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

إبراھیم بن محمد بن أبي یحیی المدني عن جویبر عن الضحاك بن مزاحم عن 
فعل کان خلیلي رسول اهللا ص ال یحبس شیئا لغد و کان أبو بکر ی«: علي ع قال

ذلك و قد رأى عمر بن الخطاب في ذلك رأیا أن دون الدواوین و أخر المال من 
  »سنة إلی سنة و أما أنا فأصنع کما صنع خلیلي رسول اهللا ص
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  «: فکان علي ع یعطیھم من الجمعة إلی الجمعة و کان یقول: قال

   إذ کل جان یده إلی فیه     ھذا جناي و خیاره فیه
      

حدثنا إبراھیم قال و أخبرنا عمرو بن علي بن : ا الحسن قالحدثن: حدثنا محمد قال
حدثنا مجمع : حدثنا أبو حیان التیمي قال: حدثنا یحیی بن سعید قال: محمد قال

اشھد لي یوم القیامة «: أن علیا ع کان ینضح بیت المال ثم یتنفل فیه و یقول:  التیمي
  .»أني لم أحبس فیك المال علی المسلمین

حدثني أحمد بن معمر : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: الحدثنا محمد ق
  .مثله:  حدثنا محمد بن فضیل عن أبي حیان عن مجمع عن علي ع: قال

و أخبرنا ابن األصفھاني : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
ا ع مال من أتی علی: حدثنا شقیق بن عیینة عن عاصم بن کلیب عن أبیه قال: قال

أصفھان فقسمه فوجد فیه رغیفا فکسره سبع کسر ثم جعل علی کل جزء منه 
کسرة ثم دعا أمراء األسباع فأقرع بینھم أیھم یعطیه أوال و کانت الکوفة یومئذ 

  .أسباعا
حدثني البصري إبراھیم : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

حدثني : حدثني بکر بن عیسی قال: لمبارك البجلي قالحدثني ابن ا: بن العباس قال
کنت عند علي ع فجاءه مال من الجبل : عاصم بن کلیب الجرمي عن أبیه أنه قال

فقام و قمنا معه حتی انتھینا إلی خربندجن و جمالین فاجتمع الناس إلیه حتی 
  ازدحموا

ول المتاع ثم علیه فأخذ حباال فوصلھا بیده و عقد بعضھا إلی بعض ثم أدارھا ح
قال فقعدنا من وراء الحبل و دخل علي » -ال أحل ألحد أن یجاوز ھذا الحبل«: قال
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فدخلوا علیه فجعلوا یحملون ھذا الجوالق إلی ھذا » أین رءوس األسباع؟«: ع فقال

فوجد مع المتاع رغیفا : الجوالق و ھذا إلی ھذا حتی قسموه سبعة أجزاء قال
  «: ل جزء کسرة ثم قالفکسره سبع کسر ثم وضع علی ک

   إذ کل جان یده إلی فیه     ھذا جناي و خیاره فیه
      

  .ثم أقرع علیھا فجعل کل رجل یدعو قومه فیحملون الجوالق: قال» 
حدثنا : حدثنا القزاز قال: حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

  حدثنا یزید بن عبد: علي بن ھاشم عن أبیه قال
دخلت الرحبة و أنا غالم في غلمان فإذا أنا بأمیر : عن الشعبي قالالرحمن 

المؤمنین علي بن أبي طالب ع قائما علی صبرتین من ذھب و فضة و معه مخفقة 
فجعل یطرد الناس بمخفقته ثم یرجع إلی المال فیقسمه بین الناس حتی لم یبق منه 

لقد رأیت الیوم : ي فقلتء و رجع و لم یحمل إلی بیته منه شیئا فرجعت إلی أب شي
رأیت أمیر المؤمنین علیا ع : و من ھو؟ یا بني قلت: خیر الناس أو أحمق الناس قال

  .یا بني بل رأیت خیر الناس: فقصصت علیه الذي رأیته یصنع فبکی و قال
انطلقت : حدثنا ھارون بن عنترة عن زاذان قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

  قم یا أمیر: فقال مع قنبر إلی علي ع
قال قم معي فقام و انطلق إلی بیته » فما ھو«: المؤمنین فقد خبأت لك خبیئة قال

یا أمیر المؤمنین إنك ال تترك شیئا : فإذا باسنة مملوة جامات من ذھب و فضة فقال
لقد أحببت أن تدخل بیتي نارا کثیرة «: إال قسمته فادخرت ھذا لك قال علي ع

نتثرت من بین إناء مقطوع نصفه أو ثلثه ثم قال اقسموه فسل سیفه فضربھا فا
  «: بالحصص ففعلوا فجعل یقول
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   إذ کل جان یده إلی فیه     ھذا جناي و خیاره فیه

      
  »یا بیضاء و یا صفراء غرى غیري

و کان : ال حاجة لنا فیه قال: فقالوا» اقسموا ھذا«: و في البیت مسال و إبر فقال: قال
  .»و الذي نفسي بیده لتأخذن شره مع خیره«: ا یعمل فقالیأخذ من کل عامل مم

أخبرني عبد اهللا بن محمد : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
حدثنا عبد الرحمن بن عجالن البرجمي : حدثنا وکیع قال: بن أبي شیبة العبسي قال

لحرف و الکمون و کذا کان علي ع یقسم فینا األبزار یصره صررا ا:  عن جدته قالت
  .و کذا

   و أخبرني: حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
حدثني حفص بن غیاث و عباد بن العوام عن الحجاج : عبد اهللا بن أبي شیبة قال

أن دھقانا بعث إلی علي ع بثوب دیباج :  عن جعفر بن عمرو بن حریث عن أبیه
وم فابتاعه منه عمرو بن حریث بأربعة آالف موس: منسوج بالذھب و قال حفص

  .درھم إلی العطاء
و أخبرني أحمد بن معمر : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

   حدثنا محمد بن فضیل عن األعمش عن مجمع: األسدي قال
من یشتري سیفي «: أخرج علي ع سیفا له فقال: عن یزید بن محجن التیمي قال

  .»؟ فو الذي نفسي بیده لو أن معي ثمن إزار لما بعتهھذا مني
و أخبرني إبراھیم بن : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

حدثنا أبو حیان : حدثنا ابن المبارك البجلي عن بکر بن عیسی قال: العباس قال
ه إلی أن علیا ع أخرج سیفا ل: یحیی بن سعید التیمي عن مجمع عن أبي رجاء
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قال أبو رجاء » من یشتري مني ھذا؟ فلو کان معي ثمن إزار ما بعته«: السوق فقال

یا أمیر المؤمنین أنا أبیعك إزارا و أنسئك ثمنه إلی عطائك فبعته إزارا : فقلت له
  . إلی عطائه فلما قبض عطاءه أعطاني حقي

وسف بن کلیب حدثنا إبراھیم قال و أخبرني ی: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
حدثنا الحسن بن حماد الطائي عن عبد الصمد البارقي عن جعفر : المسعودي قال

  :بن محمد بن علي بن الحسین ع قال
السالم علیك یا : قدم عقیل علی علي ع و ھو جالس في صحن مسجد الکوفة فقال

حسن و علیك السالم یا أبا یزید ثم التفت إلی ال«: أمیر المؤمنین و رحمة اهللا قال
اشتر له «: فذھب به فأنزله و عاد إلیه فقال له» قم و أنزل عمك«: بن علي ع فقال

فغدا علی علي ع في » قمیصا جدیدا و رداء جدیدا و إزارا جدیدا و نعال جدیدة
یا : قال» و علیك السالم یا أبا یزید«: السالم علیك یا أمیر المؤمنین قال: الثیاب فقال

یا أبا یزید «: صبت من الدنیا شیئا إال ھذه الحصباء؟ قالأمیر المؤمنین ما أراك أ
فارتحل عن علي ع إلی معاویة فلما سمع به معاویة » یخرج عطائي فأعطیکاه

نصب کراسیه و أجلس جلساءه فورد علیه فأمر له بمائة ألف درھم فقبضھا فقال له 
بن أبي مررت بعسکر أمیر المؤمنین علي : أخبرني عن العسکرین؟ قال: معاویة

طالب ع فإذا لیل کلیل النبي ص و نھار کنھار النبي إال أن رسول اهللا ص لیس في 
   القوم

و مررت بعسکرك فاستقبلني قوم من المنافقین ممن نفر برسول اهللا ص لیلة العقبة 
ھذا : ھذا عمرو بن العاص قال: من ھذا الذي عن یمینك یا معاویة؟ قال: ثم قال

فغلب علیه جزارھا فمن اآلخر؟ قال الضحاك بن قیس  الذي اختصم فیه ستة نفر
: أما و اهللا لقد کان أبوه جید األخذ لعسب التیس فمن ھذا اآلخر؟ قال: قال: الفھري
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فلما رأى معاویة أنه قد أغضب ] السراقة[ھذا ابن المراقة : أبو موسی األشعري قال

أ تعرف : قولن قاللت: دع عنك قال: یا أبا یزید ما تقول في؟ قال: جلساءه قال
أخبرتك و مضی عقیل فأرسل معاویة إلی النسابة : و من حمامة؟ قال: حمامة؟ قال

  :فدعاه فقال: قال
أخبرني من حمامة؟ قال أعطني األمان علی نفسي و أھلي فأعطاه قال حمامة 

  .جدتك و کانت بغیة في الجاھلیة لھا رایة تؤتی
  .أبي سفیانقال الشیخ قال أبو بکر بن زبین ھي أم أم 

حدثنا إبراھیم قال و حدثني إبراھیم بن : حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
حدثنا ھارون بن سعد عن : حدثنا ابن المبارك عن بکر بن عیسی قال: العباس قال

قال عبد اهللا بن جعفر بن : حبیب بن أبي األشرس عن حبیب بن أبي ثابت أنه قال
ن لو أمرت لي بمعونة أو نفقة فو اهللا ما عندي إال أبي طالب لعلي ع یا أمیر المؤمنی

ال و اهللا ما أجد لك شیئا إال أن تأمر عمك أن یسرق «: أن أبیع بعض علوفتي قال له
  .»فیعطیك

حدثنا إبراھیم قال و حدثنا إبراھیم بن المبارك : حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
ك بن میسرة عن عمارة بن حدثنا األعمش عن عبد المل: عن بکر بن عیسی قال

کان لعلي ع صدیق یکنی بأبي مریم من أھل المدینة فلما سمع : عمیر أنه قال
: قال» ما جاء بك؟«: نعم قال: قال» أبو مریم؟«: بتشتت الناس علیه أتاه فلما رآه قال

یا أبا «: إني لم آتك لحاجة و لکني کنت أراك لو ولوك أمر ھذه األمة أجزأته قال
صاحبك الذي عھدت و لکني منیت بأخبث قوم علی وجه األرض مریم إني 

  .»أدعوھم فال یتبعوني فإذا تابعتھم علی ما یریدون تفرقوا عني
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حدثنا إبراھیم بن العباس : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

ا أھل ی«:  حدثنا بکر بن عیسی قال کان علي ع یقول: حدثنا ابن المبارك قال: قال
و » الکوفة إذا أنا خرجت من عندکم بغیر رحلي و راحلتي و غالمي فأنا خائن

   کانت نفقته تأتیه من غلته بالمدینة من
ینبع و کان یطعم الناس الخبز و اللحم و یأکل ھو الثرید بالزیت و یکللھا بالتمر 

یأتي من العجوة و کان ذلك طعامه و زعموا أنه کان یقسم ما في بیت المال فال 
ء و یأمر ببیت المال في کل عشیة خمیس فینضح الماء  الجمعة و في بیت المال شي

و الذي فلق «ثم یصلي فیه رکعتین و زعموا أنه کان یقول و یضع یده علی بطنه 
  .»الحبة و برأ النسمة ال تنطوي ثمیلتي علی قلة من خیانة و ألخرجن منھا خمیصا

حدثنا إبراھیم قال و أخبرني شیخ لنا عن : حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
  : إبراھیم بن أبي یحیی المدني عن عبد اهللا بن أبي سلیم عن أبي إسحاق الھمداني

أن امرأتین أتتا علیا ع عند القسمة إحداھما من العرب و األخرى من الموالي 
فأعطی کل واحدة خمسة و عشرین درھما و کرا من الطعام فقالت العربیة یا أمیر 

إني ال أجد «: المؤمنین إني امرأة من العرب و ھذه امرأة من العجم فقال علي ع
  .»ء فضال علی بني إسحاق لبني إسماعیل في ھذا الفي

و حدثني عبد اهللا بن : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
بن حدثنا علي بن محمد بن أبي سیف عن فضیل : محمد بن عثمان الثقفي قال
شکا علي ع إلی األشتر فرار الناس إلی معاویة فقال : الجعد عن مولی األشتر قال

یا أمیر المؤمنین إنا قاتلنا أھل البصرة بأھل البصرة و أھل الکوفة و الرأي : األشتر
واحد و قد اختلفوا بعد و تعادوا و ضعفت النیة و قل العدد و أنت تأخذھم بالعدل 

الوضیع من الشریف و لیس للشریف عندك فضل  و تعمل فیھم بالحق و تنصف
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منزلة علی الوضیع فضجت طائفة ممن معك من الحق إذا عموا به و اغتموا من 

   العدل إذ صاروا فیه و صارت صنائع معاویة عند أھل الغنی و الشرف فتاقت
أنفس الناس إلی الدنیا و قل من الناس من لیس للدنیا بصاحب و أکثرھم من 

یستمرئ الباطل و یؤثر الدنیا فإن تبذل المال یا أمیر المؤمنین تمل  یجتوي الحق و
إلیك أعناق الناس و تصف نصیحتھم و تستخلص ودھم صنع اهللا لك یا أمیر 

إنه بما   المؤمنین و کبت عدوك و فض جمعھم و أوھن کیدھم و شتت أمورھم
ا ذکرت من عملنا أما م«: یعملون خبیر فأجابه علي ع فحمد اهللا و أثنی علیه و قال

من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعلیھا و ما ربك : و سیرتنا بالعدل فإن اهللا یقول
بظالم للعبید و أنا من أن أکون مقصرا فیما ذکرت أخوف و أما ما ذکرت من أن 
الحق ثقل علیھم ففارقونا لذلك فقد علم اهللا أنھم لم یفارقونا من جور و لم یدعوا 

عدل و لم یلتمسوا إال دنیا زائلة عنھم کأن قد فارقوھا و لیسألن یوم إذ فارقونا إلی 
القیامة أ للدنیا أرادوا أم هللا عملوا و أما ما ذکرت من بذل األموال و اصطناع الرجال 

کم   ء أکثر من حقه و قد قال اهللا و قوله الحق فإنا ال یسعنا أن نؤتي امرأ من الفي
   و بعث اهللا محمدا ص  ذن اهللا و اهللا مع الصابرینمن فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإ

وحده فکثره بعد القلة و أعز فئته بعد الذلة و إن یرد اهللا أن یولینا ھذا األمر یذلل 
لنا صعبه و یسھل لنا حزنه و أنا قابل من رأیك ما کان هللا رضی و أنت من آمن 

  .»أصحابي و أوثقھم في نفسي و أنصحھم و أرآھم عندي
حدثني محمد بن عبد اهللا : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حمد قالحدثنا م

أن : حدثني علي بن أبي سیف عن أبي حباب عن ربیعة و عمارة: بن عثمان قال
یا أمیر المؤمنین أعط ھذه األموال و : طائفة من أصحاب علي ع مشوا إلیه فقالوا

و العجم و من تخاف فضل ھؤالء األشراف من العرب و قریش علی الموالي 
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و إنما قالوا له ذلك للذي کان معاویة یصنع بمن : قال. خالفه من الناس و فراره

أ تأمروني أن أطلب النصر بالجور و اهللا ال أفعل ما طلعت «: أتاه فقال لھم علي ع
شمس و ما الح في السماء نجم و اهللا لو کان مالھم لي لواسیت بینھم فکیف و 

  من کان له مال فإیاه و الفساد«: ثم أزم طویال ساکتا ثم قال: الق» إنما ھي أموالھم
فإن إعطاء المال في غیر حقه تبذیر و إسراف و ھو ذکر لصاحبه في الناس و 
یضعه عند اهللا و لم یضع رجل ماله في غیر حقه و عند غیر أھله إال حرمه اهللا 

الشکر فإنما ھو  شکرھم و کان لغیره ودھم فإن بقي معھم من یودھم و یظھر لھم
ملق و کذب و إنما یقرب أن ینال من صاحبه مثل الذي کان یأتي إلیه من قبل فإن 
زلت بصاحبه النعل فاحتاج إلی معونته و مکافأته فشر خلیل و أألم خدین و من 
صنع المعروف فیما آتاه اهللا فلیصل به القرابة و لیحسن فیه الضیافة و لیفك به 

م و ابن السبیل و الفقراء و المھاجرین و لیصبر نفسه علی العاني و لیعن به الغار
النوائب و الخطوب فإن الفوز بھذه الخصال شرف مکارم الدنیا و درك فضائل 

  .»اآلخرة
و حدثني محمد بن ھشام : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

  :أخبرنا أبو مالك عمر بن ھشام قال: المرادي قال
إنه لم «: أن علیا ع قال لھم:  ثابت أبو حمزة عن موسی عن شھر بن حوشبحدثنا 

یھلك من کان قبلکم من األمم إال بحیث ما أتوا من المعاصي و لم ینھھم الربانیون 
و األحبار فلما تمادوا في المعاصي و لم ینھھم الربانیون و األحبار عمھم اهللا بعقوبة 

قبل أن ینزل بکم مثل الذي نزل بھم و اعلموا  فأمروا بالمعروف و انھوا عن المنکر
أن األمر بالمعروف و النھي عن المنکر ال یقربان من أجل و ال ینقصان من رزق 
فإن األمر ینزل من السماء إلی األرض کقطر المطر إلی کل نفس بما قدر اهللا لھا 



  
  
  
  
  
  

  ٤٧٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
و  من زیادة أو نقصان في نفس أو أھل أو مال فإذا کان ألحدکم نقصان في ذلك

  رأى ألخیه عفوة فال
یکونن له فتنة فإن المرء المسلم ما لم یغش دناءة یظھر فیخشع لھا إذا ذکرت و 
تغرى بھا لئام الناس کان کالیاسر الفالج ینتظر أول فوزه من قداحه یوجب له بھا 

ء من الخیانة ینتظر  المغنم و یذھب عنه بھا المغرم فذلك المرء المسلم البري
من اهللا واسع ] رزقا[إما داعي اهللا فما عند اهللا خیر له و إما رزق   إحدى الحسنیین

فإذا ھو ذو أھل و مال و معه حسبه المال و البنون حرث الدنیا و العمل ] واسعا[
  .»الصالح حرث اآلخرة و قد جمعھما اهللا ألقوام

   سیرته ع في نفسه
ني یوسف بن کلیب أخبر: حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

: بن عبد الملك عن أبي عبیدة عن عبد اهللا بن مسعود عن معاویة بن عمار قال
  ما اعتلج علی علي ع أمران هللا قط إال: حدثنا جعفر بن محمد بن علي ع قال

أخذ بأشدھما و ما زال عندکم یأکل مما عملت یده یؤتی به من المدینة و إن کان 
ب ثم یختم علیه مخافة أن یزاد فیه من غیره و من لیأخذ السویق فیجعله في الجرا
  .کان أزھد في الدنیا من علي ع

حدثنا ابن أبي عمرو : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
حدثني أبي عن أبي مریم عن عمرو بن مرة عن سوید بن الحارث : النھدي قال

طعاما في شھر رمضان فذکروا أنھم أمر علي ع عماال من عماله فصنعوا للناس : قال
: صنعوا خمسا و عشرین جفنة و أتي بقصعة علیھا أضالع فأخذ ضلعین و قال

  .»إنما ھما تجزیانني فإذا فنیتا أخذت مکانھما«
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حدثنا محمد بن أبي عمرو : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

أعطی علي ع : البجلي عن أبیه قالحدثنا أبي عن ھارون بن مسلم : النھدي قال
  الناس في عام واحد

أیھا الناس اغدوا فخذوا فو اهللا ما أنا «: ثالثة أعطیة ثم قدم علیه خراج أصفھان فقال
یا دنیا «: لکم بخازن ثم أمر ببیت المال فکنس و نضح فصلی فیه رکعتین ثم قال

» ا ھذه الحبال؟م«: ثم خرج فإذا ھو بحبال علی باب المسجد فقال» غري غیري
فکأنھم ازدروھا » اقسموھا بین المسلمین«: ء بھا من أرض کسرى فقال فقیل جي

  .فنقضھا بعضھم فإذا ھي کتان یعمل فتأسفوا فیھا فبلغ الحبل من آخر النھار دراھم
حدثنا إبراھیم قال و حدثنا الحکم بن سلیمان : حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

دخلت علی علي ع فإذا بین : منصور عن عقبة بن علقمة قالحدثنا النضر بن : قال
یا أمیر المؤمنین أ تأکل مثل : یدیه لبن حامض آذتني حموضته و کسر یابسة فقلت

یا أبا الجنوب رأیت رسول اهللا ص یأکل أیبس من ھذا و یلبس «: ھذا؟ فقال لي
   أخشن من ھذا و أشار إلی ثیابه فإن أنا لم

  .»ن ال ألحق بهآخذ بما أخذ به خفت أ
حدثنا إبراھیم قال و حدثني إبراھیم بن : حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

حدثنا جعفر بن محمد بن : حدثنا ابن المبارك عن بکر بن عیسی قال: العباس قال
کان علي ع یطعم الناس بالکوفة الخبز و اللحم و کان له طعام : علي عن أبیه ع قال

لو نظرنا إلی طعام أمیر المؤمنین ما ھو فأشرفوا : ناسعلی حدة فقال قائل من ال
علیه و إذا طعامه ثریدة بزیت مکللة بالعجوة و کان ذلك طعامه و کانت العجوة 

  .تحمل إلیه من المدینة
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حدثنا إبراھیم قال و أخبرني أحمد بن معمر : حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

: ان بن مسلم عن سوید بن غفلة قالأخبرني عبد الرحمن بن مغراء عن عمر: قال
   دخلت علی أمیر المؤمنین ع

القصر فإذا بین یدیه قعب لبن أجد ریحه من شدة حموضته و في یده رغیف ترى 
قشار الشعیر علی وجھه و ھو یکسره و یستعین أحیانا برکبته و إذا جاریته فضة 

لو نخلتم دقیقه؟ یا فضة أ ما تتقون اهللا في الشیخ : قائمة علی رأسه فقلت لھا
إنا نکره أن یؤجر و نأثم و قد أخذ علینا أن ال ننخل له دقیقا ما صحبناه : فقالت

لو ینخلون دقیقك؟ فبکی : سله فقلت له ما قلت لھا: قالت» ما یقول؟«: فقال علي ع
بأبي و أمي من لم یشبع ثالثا متوالیة من خبز «] قد سقط من األصل قائمة[ثم قال 

  .یعني رسول اهللا ص: قال» دنیا و لم ینخل دقیقهبر حتی فارق ال
  .أتي علي ع بفالوذج فأبی أن یأکله: عن عدي بن ثابت قال

أن جدته أتت علیا ع و معه تمر یحمله فسلمت و قالت أعطني ھذا :  عن صالح
قالت » أ ال تأکلین منه؟«: و قال: قالت» أبو العیال أحق بحمله«: التمر أحمله قال

قالت فانطلق به إلی منزله ثم رجع و ھو مرتد بتلك الملحفة و فیھا قلت ال أریده 
  .قشور التمر فصلی بالناس فیھا الجمعة

  
   أتي علي ع:  و بحذف اإلسناد عن جعفر بن محمد ع

» ال و لکني أخشی أن تتوق إلیه نفسي«: تحرمه؟ قال: بخبیص فأبی أن یأکله قالوا
  .»یاأذھبتم طیباتکم في حیاتکم الدن«ثم تال 
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إي و اهللا «: أ ال تمسك؟ قال! کم تصدق؟: أنه قیل له:  و عن بعض أصحاب علي ع

لو أعلم أن اهللا قبل مني فرضا واحدا ألمسکت و لکني و اهللا ما أدري أ قبل اهللا 
  .»مني شیئا أم ال

أعتق علي ع ألف : عن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال
  .داه و عرق جبینهأھل بیت بما مجلت ی

أعتق علي ع ألف مملوك مما عملت یداه و إن کان : و عن جعفر بن محمد ع قال
عندکم إنما حلواه التمر و اللبن و ثیابه الکرابیس و تزوج ع لیلی فجعل له حجلة 

  .»حسب أھل علي ما ھم فیه«: فھتکھا و قال
  لما نکح علي ع لیلی بنت مسعود: عن مغیرة الضبي قال

ما زلت أحب أن یکون بیني و بینه سبب منذ رأیته قام مقاما من : قالت النھشلي
  .رسول اهللا ص فذکر أنه ولدت له عبید اهللا بن علي فبایع مصعبا یوم المختار

کان علي ع ضخم البطن ضخم مشاشة المنکب ضخم : عن قدامة بن عتاب قال
یته یخطبنا في عضلة الذراع دقیق مستدقھا ضخم عضلة الساق دقیق مستدقھا و رأ

یا أمیر المؤمنین أدرك : یوم من أیام الشتاء علیه قمیص قھز و إزار فأتاه آت فقال له
   ثم أقبل في خطبته ثم» ھا«: بني تمیم قد ضربتھا بکر بن وائل بالکناسة فقال

ثم أتاه الثالث ثم الرابع و قال أدرك بکر بن » ھا«: مثل ذلك فقال: أقبل آخر فقال
اآلن صدقتني عن بکرك یا شداد أدرك «: ا بنو تمیم بالکناسة فقالوائل قد ضربتھ

  .»بکر بن وائل و بني تمیم فأفرغ بینھم
ابتاع علي ع قمیصا سنبالنیا بأربعة دراھم ثم : عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال

  .دعا الخیاط فمد کم القمیص فقطع ما جاوز األصابع
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ي بن أبي طالب ع و علیه قمیص له إذا رأیت عل: عن عبد اهللا بن أبي الھذیل قال

  .مده بلغ أطراف أصابعه و إذا قبضه تقبض حتی یکون إلی نصف ساعده
   رأیت علي بن أبي طالب ع: عن أبي األشعث العنتري عن أبیه قال

و قد اغتسل في الفرات یوم الجمعة ثم ابتاع قمیص کرابیس بثالثة دراھم فصلی 
  .انه بعدبالناس فیه الجمعة و ما خیط جرب

أخبرني الحسین بن ھاشم : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
کنت علی عنق أبي یوم : عن أبي عثمان الدوري عن أبي إسحاق السبیعي قال

یا : الجمعة و أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع یخطب و ھو یتروح بکمه فقلت
ال یجد حرا و ال بردا و لکنه غسل قمیصه و  :أبه أمیر المؤمنین یجد الحر؟ فقال لي
  .ھو رطب و ال له غیره فھو یتروح به

و أخبرنا إبراھیم بن : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال" 
  :حدثني علي بن عابس عن أبي إسحاق قال: میمون قال

  .بینرفعني أبي فرأیت علیا ع أبیض الرأس و اللحیة عریض ما بین المنک
أخبرني عبد اهللا بن أبي : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال" 

حدثنا أبو معاویة الضریر عن األعمش عن المنھال بن عمرو عن عباد بن : شیبة قال
  :عبد اهللا قال

  .کان علي ع یخطب علی منبر من آجر
و أخبرنا عبد اهللا بن أبي : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال" 

رأیت علیا ع أبیض : شیبة قال شریك بن سریر عن أبیه ھو حکیم بن صمیت قال
  .الرأس و اللحیة
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و أخبرنا عبد اهللا بن أبي : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال" 

علیا  رأیت: حدثنا سوادة بن حنظلة قال: حدثنا وکیع عن أبي ھالل قال: شیبة قال
  .أصفر اللحیة

حدثنا عبد اهللا بن بلج البصري عن أبي بکر بن عیاش عن أبي حصین عن مختار 
کنت أبیت في مسجد الکوفة : التمار عن أبي مطر و کان رجال من أھل البصرة قال

و أبول في الرحبة و آکل الخبز من البقال فخرجت ذات یوم أرید بعض أسواقھا 
من : قلت» ارفع إزارك فإنه أنقی لثوبك و أتقی لربك یا ھذا«: فإذا بصوت بي فقال

ھذا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع فخرجت أتبعه و ھو : ھذا؟ فقیل لي
یا معشر التجار «: متوجه إلی سوق اإلبل فلما أتاھا وقف في وسط السوق فقال

رابیس ثم أتی سوق الک» إیاکم و الیمین الفاجرة فإنھا تنفق السلعة و تمحق البرکة
   یا ھذا عندك«: فإذا ھو برجل وسیم فقال

نعم یا أمیر المؤمنین فلما عرفه مضی : فوثب الرجل فقال» ثوبان بخمسة دراھم؟
قال » یا غالم عندك ثوبان بخمسة دراھم؟«: عنه و ترکه فوقف علی غالم فقال له

 :نعم عندي ثوبان أحدھما أخیر من اآلخر واحد بثالثة و اآلخر بدرھمین قال
أنت أولی به یا أمیر المؤمنین تصعد : قال» یا قنبر خذ الذي بثالثة«: فقال» ھلمھما«

یا قنبر أنت شاب و لك شره الشباب و أنا أستحیي «: المنبر و تخطب الناس فقال
ألبسوھم مما تلبسون «: من ربي أن أتفضل علیك ألني سمعت رسول اهللا ص یقول

و مد یده في ردنه فإذا ھو یفضل عن  ثم لبس القمیص» و أطعموھم مما تأکلون
ھلمه أکفه یا شیخ : فقطعه فقال الغالم» یا غالم اقطع ھذا الفضل«: أصابعه فقال

  .»دعه کما ھو فإن األمر أسرع من ذلك«: فقال
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أخبرنا یوسف بن بھلول : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

  : عن عثمان األعشی عن زید بن وھب قالحدثنا شریك بن عبد اهللا: السعدي قال
قدم علی علي ع وفد من أھل البصرة فیھم رجل من رؤساء الخوارج یقال له 

ھذا أبعد لي من «ما یمنعك أن تلبس؟ فقال : الجعد بن نعجة فقال له في لباسه
بل «! میت؟: قال» اتق اهللا فإنك میت«: فقال له» الکبر و أجدر أن یقتدي بي المسلم

 قتال ضربة علی ھذا یخضب ھذه قضاء مقضیا و عھدا معھودا و قد خاب من و اهللا
  .» افترى

حدثنا إبراھیم قال و أخبرنا عبد اهللا بن أبي : حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
حدثنا مسعر عن ابن جحادة عن أبي سعید : حدثنا جعفر بن عون قال: شیبة قال

  :قال
أھل السوق اتقوا اهللا و إیاکم و الحلف فإنه  یا«: کان علي ع یأتي السوق فیقول

ینفق السلعة و یمحق البرکة فإن التاجر فاجر إال من أخذ الحق و أعطاه السالم 
علیکم ثم یمکث األیام ثم یأتي فیقول مثل مقالته فکان إذا جاء قالوا قد جاء المرد 

المرد شکنبه  قد جاء: إذا جئت قالوا: فیقول]  سریته[شکنبه فکان یرجع إلی سرته 
أسفله طعام و «: قد جاء عظیم البطن فیقول: یقولون: فما یعنون بذلك قالت له

  .»أعاله علم
و حدثني بشیرة بن خثیمة : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

أنه :  حدثنا عبد القدوس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ع: المرادي قال
   دخل السوق

فإذا ھو برجل مولیه » یا معشر اللحامین من نفخ منکم في اللحم فلیس منا«: فقال
یا لحام «: کال و الذي احتجب بالسبع فضربه علي ع علی ظھره ثم قال: ظھره فقال
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أخطأت «: رب العالمین یا أمیر المؤمنین فقال له: قال» و من الذي احتجب بالسبع؟

فقال » معھم أین ما کانوا  اب ألنهثکلتك أمك إن اهللا لیس بینه و بین خلقه حج
» أن تعلم أن اهللا معك حیث کنت«: ما کفارة ما قلت یا أمیر المؤمنین؟ قال: الرجل

  .»ال إنما حلفت بغیر ربك«: أطعم المساکین؟ قال: قال
و أخبرنا عبد اهللا بن أبي : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

معاویة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن حدثنا أبو : شیبة قال
  :علي ع قال

إني أعوذ بك من الفسوق و من شر «: کان یخرج إلی السوق و معه الدرة فیقول
  .»ھذه السوق

:  قال إبراھیم و سمعت أبا زکریا الحریري یحیی بن صالح عن الثقات من أصحابه
ؤمنین إلی عوسجة بن شداد سالم من عبد اهللا علي أمیر الم«: -أن علیا ع کتب

علیك أما بعد فإن جھال العباد تستفز قلوبھم باألطماع حتی تستعلق الخدائع فترین 
بالمنی عجبت من ابتیاعك المملوکة التي أمرتك بابتیاعھا من مالکھا و لم تعلمني 
حین ابتعتھا أن لھا بعال فلما أتتني فسألتھا رددتھا إلیك مع موالي مثعب فادع 

ذي باعك الجاریة و ادع زوجھا فابتع من زوجھا بضعھا و أخلصھا إن رضي فإن ال
  أبی و کره بیع بضعھا فاقبض ثمنھا

  .و کتب عبید اهللا بن أبي رافع في سنة تسع و ثالثین» و ارددھا إلی البائع و السالم
و أخبرني عبید بن الصباح : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

أن علیا ع قسم : حدثنا قیس بن الربیع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة: قال
  .قسما فسوى بین الناس
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حدثنا إبراھیم قال و حدثني علي بن ھالل : حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

   حدثنا إبراھیم بن عاصم بن: األحمسي قال
لبید بن عطارد بعث علي ع إلی : عامر عن أبي بکر بن عیاش عن قدم الضبي قال

التمیمي لیجاء به فمر بمجلس من مجالس بني أسد و فیه نعیم بن دجاجة فقام 
أخذنا الرجل فمررنا به : نعیم بن دجاجة فخلصه فأتوا أمیر المؤمنین علیا ع فقالوا

علی نعیم بن دجاجة فخلصه و کان نعیم من شرطة الخمیس فقال علي بنعیم فأمر 
یا أمیر المؤمنین إن المقام معك لذل و : ولوا به قال به أن یضرب ضربا مبرحا فلما

  .»خلوا سبیله«: نعم قال: قال» إنه لکذلك؟«: إن فراقك لکفر قال
   في عماله ع و أموره

أخبرنا أبو نعیم : أخبرنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد بن یوسف قال
إن :  بن أبي لیلی یقولسمعت ا: حدثنا الحسن بن حي قال: الفضل بن دکین قال

  .علیا ع رزق شریحا القاضي خمسمائة
و أخبرنا مخول بن إبراھیم : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

: حدثنا إسرائیل عن عاصم بن سلیمان عن محمد بن سیرین عن شریح قال: قال
  .»اقض بما کنت تقضي حتی یجتمع أمر الناس«أن : بعث إلي علي ع
حدثنا إسماعیل بن أبان : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

وجد علي ع درعا له : حدثنا عمرو بن شمر عن سالم الجعفي عن الشعبي قال: قال
   عند نصراني فجاء به إلی شریح یخاصمه

یا «: و جلس إلی جنبه و قال» مکانك«: إلیه فلما نظر إلیه شریح ذھب یتنحی فقال
شریح أما لو کان خصمي مسلما ما جلست إال معه و لکنه نصراني و قال رسول 
اهللا ص إذا کنت و إیاھم في طریق فألجئوھم إلی مضایقه و صغروا بھم کما صغر 
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فقال » إن ھذه درعي لم أبع و لم أھب«: ثم قال علي ع» اهللا بھم في غیر أن تظلموا

ما الدرع إال درعي و ما أمیر : رانيما یقول أمیر المؤمنین فقال النص: للنصراني
یا أمیر المؤمنین ھل من : -المؤمنین عندي بکاذب فالتفت شریح إلی علي ع فقال

أما أنا فأشھد أن ھذه : فقضی بھا للنصراني فمشی ھنیة ثم أقبل فقال» ال«: بینة؟ قال
ال  أحکام النبیین أمیر المؤمنین یمشي بي إلی قاضیه و قاضیه یقضي علیه أشھد أن

إله إال اهللا وحده ال شریك له و أن محمدا عبده و رسوله الدرع و اهللا درعك یا 
أمیر المؤمنین انبعث الجیش و أنت منطلق إلی صفین فخرت من بعیرك األورق 

و حمله علی فرس قال الشعبي و أخبرني من رآه » أما إذا أسلمت فھي لك«: -فقال
  .یقاتل مع علي ع الخوارج في النھروان

حدثنا إبراھیم قال و أخبرني یحیی بن صالح : حدثنا الحسن قال: ثنا محمد قالحد
   أخبرنا أبو العباس الولید بن: الحریري قال

: عمرو و کان ثقة عن عبد الرحمن بن سلیمان عن جعفر بن محمد بن علي ع قال
ال  علیك یا عبد اهللا بتقوى اهللا و«: بعث علي ع مصدقا من الکوفة إلی بادیتھا فقال

تؤثرن دنیاك علی آخرتك و کن حافظا لما ائتمنتك علیه راعیا لحق اهللا حتی تأتي 
نادي بني فالن فإذا قدمت علیھم فانزل بفنائھم من غیر أن تخالط أبنیتھم ثم امض 
إلیھم بسکینة و وقار حتی تقوم بینھم فتسلم علیھم و ال تخدج بالتحیة لھم فتقول 

ي اهللا آلخذ منکم حق اهللا في أموالکم فھل هللا في یا عباد اهللا أرسلني إلیکم ول
أموالکم من حق فتؤدوه إلی ولیه فإن قال قائل منھم ال فال تراجعه و إن أنعم لك 
منعم فانطلق معه من غیر أن تخیفه و ال تعده إال خیرا حتی تأتي ماله فال تدخله 

ول ذلك فإن أنعم فال یا عبد اهللا أ تأذن لي في دخ: إال بإذنه فإن أکثره له و قل له
   تدخله دخول المسلط علیه فیه و ال عنیف
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به و اصدع المال صدعین فخیره أي الصدعین شاء فحیثما اختار فال تتعرض له و 
اصدع الباقي صدعین فال تزال حتی یبقی حق اهللا في ماله فإذا بقي حق اهللا في ماله 

ي صنعت حتی تأخذ حق فاقبضه فإن استقالك فأقله ثم اخلطھا ثم اصنع مثل الذ
اهللا في ماله فإذا قبضته فال توکل به إال ناصحا مسلما مشفقا أمینا حافظا غیر معنف 

ء منھا ثم احدر ما اجتمع عندك من کل ناد إلینا نضعه حیث أمر اهللا به فإذا  بشي
انحدر بھا رسولك فأوعز إلیه أن ال یحولن بین ناقة و فصیلھا و ال یفرقن بینھما و 

ر لبنھا فیضر ذلك بفصیلھا و ال یجھدنھا رکوبا و لیعدل بینھن في ذلك و ال یمص
لیوردھا کل ماء یمر به و ال یعدل بھن عن نبت األرض إلی جواد الطرق في 

  الساعات التي تریح و تعنق و لیرفق بھن جھده حتی یأتیننا بإذن اهللا سمانا غیر
یه فإن ذلك أعظم ألجرك و متعبات و ال مجھدات فیقسمن علی کتاب اهللا و سنة نب

أقرب لرشدك فینظر اهللا إلیھا و إلیك و إلی جھدك و نصیحتك لمن بعثك و بعثت 
ما نظر اهللا إلی ولي یجھد نفسه إلمامه بالطاعة و : في حاجته فإن رسول اهللا ص قال

  .»النصیحة إال کان معنا في الرفیق األعلی
یم قال و أخبرنا ابن األصفھاني حدثنا إبراھ: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

فرض : حدثنا سفیان بن عیینة عن عمار الدھني عن سالم بن أبي الجعد قال: قال
   علي ع لمن قرأ ألفین ألفین

  .قال و کان أبي ممن قرأ القرآن
حدثنا إبراھیم قال و أخبرني إبراھیم عن : حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
رأیت علیا ع : إسحاق بن مھران عن سابق البربري قالحدثنا أبو : یحیی الثوري قال

و رأیت : أسس مسجد الکوفة إلی قریب من طاق الزیاتین قدر شبر شبر قال
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المحبس و ھو خص و کان الناس یفرجونه و یخرجون منه فبناه علي ع بالجص و 

  «: اآلجر قال فسمعته و ھو یقول
  بنیت بعد نافع مخیسا    أ ما تراني کیسا مکیسا

      
   من کالمه ع

أخبرنا أبو غسان النھدي : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
حدثنا عبد السالم بن حرب النھدي عن محمد بن سوقة : مالك بن إسماعیل قال

   عن العالء بن عبد الرحمن
قام رجل إلی علي بن أبي طالب ع فسأله عن اإلیمان فقال ع اإلیمان علی : قال

دعائم علی الصبر و الیقین و العدل و الجھاد فالصبر منھا علی أربع شعب  أربع
علی الشوق و الشفق و الزھادة و الترقب فمن اشتاق إلی الجنة سال عن الشھوات 
و من أشفق من النار رجع عن المحرمات و من زھد في الدنیا تھاون بالمصیبات و 

ا علی أربع شعب علی تبصرة من ارتقب الموت سارع إلی الخیرات و الیقین منھ
الفطنة و تأول الحکمة و موعظة العبرة و سنة األولین فمن تبصر الفطنة تأول 
الحکمة و من تأول الحکمة عرف العبرة و من عرف العبرة فکأنما کان من األولین 
و العدل منھا علی أربع شعب علی غائص الفھم و غمرة العلم و زھرة الحکم و 

   فسر جمل العلم و من علم روضة الحلم فمن فھم
الحکم و من حلم لم یفرط أمره و عاش به في الناس ]  شرائع[عرف شعائرھم 

حمیدا و الجھاد منھا علی أربع شعب علی األمر بالمعروف و النھي عن المنکر و 
الصدق في المواطن و شنآن الفاسقین فمن أمر بالمعروف شد ظھر المؤمن و من 
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المنافقین و من شنأ الفاسقین غضب هللا و من غضب هللا نھی عن المنکر أرغم أنف 

  .غضب اهللا له
و حدثنا أبو زکریا بھذا : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

أما بعد فإن :  قال علي ع: الکالم أکثر من ھذا و رواه عن أھل العلم من أصحابه قال
عز أرکانه علی من حاربه فجعله عزا اهللا شرع اإلسالم فسھل شرائعه لمن ورده و أ

لمن تواله و سلما لمن دخله و ھدى لمن ائتم به و زینة لمن تحلی به و عدال لمن 
انتحله و عروة لمن اعتصم به و حبال لمن استمسك به و برھانا لمن تکلم به و 
نورا لمن استضاء به و شاھدا لمن خاصم به و فلجا لمن حاج به و علما لمن وعی 

   ا لمن روىو حدیث
و حکما لمن قضی و حلما لمن حرب و لبا لمن تدبر و فھما لمن تفطن و یقینا 
لمن علم و بصیرة لمن عزم و آیة لمن توسم و عبرة لمن اتعظ و نجاة لمن صدق 
و مودة من اهللا لمن صلح و زلفی لمن اقترب و ثقة لمن توکل و راحة لمن فوض 

ة لمن صبر و لباسا لمن اتقی و طھرا و صبغة لمن أحسن و خیرا لمن سارع و جن
لمن رشد و کتبة لمن آمن و أمنة لمن أسلم و روحا للصادقین فذلك الحق سبیله 

ء  الھدى و صفته الحسنی و مأثرته المجد فھو أبلج المنھاج مشرق المنار مضي
  المصابیح رفیع الغایة یسیر

ة کریم الفرسان فاإلیمان المضمار جامع الحلبة متنافس السبقة ألیم النقمة قدیم العد
منھاجه و الصالحات مناره و العفة مصابیحه و الموت غایته و الدنیا مضماره و 
القیامة حلبته و الجنة سبقته و النار نقمته و التقوى عدته و المحسنون فرسانه 
فباإلسالم یستدل علی الصالحات و بالصالحات یعمر الفقه و بالفقه یرھب الموت 

الدنیا و بالدنیا تجوز القیامة و بالقیامة تزلف الجنة و الجنة حسرة و بالموت تختم 
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أھل النار و النار موعظة المتقین و التقوى سنخ اإلیمان و اإلیمان علی أربع دعائم 
علی الصبر و الیقین و العدل و الجھاد فالصبر علی أربع شعب علی الشوق و 

سال عن الشھوات و من أشفق من الشفق و الزھادة و الترقب فمن اشتاق إلی الجنة 
النار رجع عن المحرمات و من زھد في الدنیا تھاون بالمصیبات و من ارتقب 
الموت سارع في الخیرات و الیقین علی أربع شعب علی تبصرة الفطنة و تأویل 
الحکمة و موعظة العبرة و سنة األولین فمن تبصر في الفطنة تبین في الحکمة و من 

   رف العبرة و من عرف العبرة فکأنما کان في األولینتبین في الحکمة ع
و العدل علی أربع شعب علی غائص الفھم و غمرة العلم و زھرة الحکم و روضة 
الحلم فمن فھم فسر جمل العلم و من علم عرف غرائب الحکم و من حلم لم 
یفرط في أمره و عاش به في الناس حمیدا و الجھاد علی أربع شعب علی األمر 

عروف و النھي عن المنکر و الصدق في المواطن و شنآن الفاسقین فمن أمر بالم
بالمعروف شد ظھر المؤمنین و من نھی عن المنکر أرغم أنف الفاسقین و من 
صدق في المواطن قضی ما علیه و من شنأ الفاسقین غضب هللا و من غضب هللا 

دعائم علی الفسق  غضب اهللا له فذلك اإلیمان و دعائمه و شعبه و الکفر علی أربع
و الغلو و الشك و الشبھة فالفسق علی أربع شعب علی الجفاء و العمی و الغفلة و 
العتو فمن جفا حقر الحق و مقت الفقھاء و أصر علی الحنث و من عمي نسي 
الذکر و اتبع الباطل و بارز ربه و خالفه و ألح علیه الشیطان و من غفل جثا علی 

ته األماني و أخذته الحسرة إذا انقضی األمر و ظھره و حسب غیه رشدا و غر
انکشف عنه الغطاء و بدا له من اهللا ما لم یکن یحتسب و من عتا عن أمر اهللا تعالی 
اهللا علیه ثم أذله بسلطانه و صغره بجالله کما فرط في جنبه و اغتر بربه الکریم و 

   الغلو علی أربع شعب علی التعمق و التنازع و الزیغ و الشقاق
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فمن تعمق لم ینب إلی الحق و لم یزدد إال غرقا في الغمرات و لم تحسر عنه فتنة 

و من نازع و خاصم قطع   في أمر مریج  إال غشیته أخرى و انخرق دینه فھو یھوي
سھم الفشل و بلي أثره من طول اللجاج و من زاغ ساءت عنده الحسنة و حسنت 

علیه طرقه و أعضل علیه أمره  عنده السیئة و سکر سکر الضالل و من شاق وعرت
و ضاق مخرجه و حري أن ینزع عن رتبته بما لم یتبع سبیل المؤمنین و الشك 
علی أربع شعب علی المریة و الھول و التردد و االستسالم فبأي آالء ربك یتمارى 

و من تردد في الریب سبقه   نکص علی عقبیه  الممترون و من ھاله ما بین یدیه
اآلخرون و وطئته سنابك الشیاطین و من استسلم لتھلکة الدنیا و  األولون و أدرکه

اآلخرة ھلك فیھما و من نجا من ذلك فبفضل الیقین و الشبھة علی أربع شعب 
علی إعجاب بالزینة و تسویل النفس و تأول العوج و لبس الحق بالباطل و ذلك 

  بأن الزینة تأفك عن البینة
  و أن العوج یمیل میال عظیما و أن اللبس و أن تسویل النفس تقحم إلی الشھوة

و ذلك الکفر و دعائمه و شعبه و النفاق علی أربع   ظلمات بعضھا فوق بعض
دعائم علی الھوى و الھوینا و الحفیظة و الطمع فالھوى علی أربع شعب علی البغي 
و العدوان و الشھوة و الطغیان فمن بغی کثرت غوائله و تخلی عنه و نصر علیه و 

اعتدى لم تؤمن بوائقه و لم یسلم قلبه و من لم یعزف نفسه عن الشھوات  من
خاض في الحسرات و من طغی ضل عمدا بال عذر و ال حجة و الھوینا علی أربع 
شعب علی الھیبة و الغرة و المماطلة و األمل و ذلك أن الھیبة ترد عن الحق و 

ال األمل علم اإلنسان  المماطلة في العمل حتی یقدم األجل و لو] تفرط[تفریط 
حسب ما ھو فیه و لو علم حسب ما ھو فیه مات خفاتا من الھول و الوجل و 
الحفیظة علی أربع شعب علی الکبر و الفخر و الحمیة و العصبیة فمن استکبر أدبر 
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و من فخر فجر و من حمي أصر و من أخذته العصبیة جار فبئس األمر أمر بین 

عن الصراط و الطمع علی أربع شعب علی الفرح و  إدبار و فجور و إصرار و جور
المرح و اللجاجة و الکبر فالفرح مکروه عند اهللا و المرح خیالء و اللجاجة بالء 

ھو أدنی   لمن اضطرته إلی حمل اآلثام و الکبر لھو و لعب و شغل و استبدال بالذي
  بالذي ھو خیر

تعالی جده و استوت مرته و  فذلك النفاق و دعائمه و شعبه و اهللا قاھر فوق عباده
ء  اشتدت قوته و اصطنعت نفسه و صنع علی عینه و جل وجھه و أحسن کل شي

و انبسطت یداه و وسعت رحمته و ظھر أمره و أشرق نوره و فاضت برکته   خلقه
و استضاءت حکمته و ھیمن کتابه و فلجت حجته و خلص دینه و حقت کلمته و 

ت موازینه و بلغت رسله و أحضرت حفظته سبقت حسناته و صفت نسبته و أقسط
ثم جعل السیئة ذنبا و الذنب فتنة و الفتنة دنسا و جعل الحسنی عتبی و العتبی توبة 
و التوبة طھورا فمن تاب اھتدى و من افتتن غوى ما لم یتب إلی اهللا و یعترف 

لدیه من بذنبه و یصدق بالحسنی و ال یھلك علی اهللا إال ھالك فاهللا اهللا ما أوسع ما 
التوبة و الرحمة و البشرى و الحلم العظیم و ما أنکر ما عنده من األنکال و الجحیم 
و العزة و القدرة و البطش الشدید فمن ظفر بطاعته اجتلب کرامته و من ذل في 

  معصیته ذاق وبال نقمته ھنالك عقبی الدار ال یخشی أھلھا غیرھا و ھنالك خیبة
ذا السلطان العظیم و الوجه الکریم و الحلم العظیم  لیس ألھلھا اختیار نسأل اهللا

  .و الخیر عاقبة المتقین و خیر مرد یوم الدین] الخیر[
و حدثني أبو زکریا یحیی : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال

أخذ أمیر المؤمنین ع : حدثني الثقة عن کمیل بن زیاد قال: بن صالح الحریري قال
یا کمیل إن «: أخرجني إلی ناحیة الجبان فلما أصحر تنفس الصعداء و قالبیدي و 
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الناس ثالثة عالم رباني و : ھذه القلوب أوعیة فخیرھا أوعاھا احفظ عني ما أقول

متعلم علی سبیل نجاة و ھمج رعاع أتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریح لم 
   یستضیئوا بنور العلم و لم یلجئوا إلی رکن وثیق

یل العلم خیر من المال العلم یحرسك و أنت تحرس المال و العلم یزکو علی یا کم
اإلنفاق و المال تنقصه النفقة یا کمیل محبة العلم دین یدان به تکسبه الطاعة في 
الحیاة و جمیل األحدوثة بعد الموت و منفعة المال تزول بزواله و العلم حاکم و 

ل و ھم أحیاء و العلماء باقون ما بقي المال محکوم علیه یا کمیل مات خزان الما
الدھر أعیانھم مفقودة و أمثالھم في القلوب موجودة ھا إن ھاھنا لعلما جما و أومأ 
إلی صدره بیده لم أصب له حملة بلی أصیب لقنا غیر مأمون یستعمل آلة الدین في 

الحق ال الدنیا یستظھر بحجج اهللا علی أولیائه و ببغضه علی کتابه أو منقادا لحملة 
بصیرة له في أحنائه یقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبھة أال ال ذا و ال ذاك 
أو منھوما باللذة سلس القیادة للشھوة أو مغرما بالجمع و االدخار لیسا من رعاة 

  ء شبھا الدین أقرب شي
بھما األنعام السائمة کذلك یموت العلم بموت حاملیه اللھم بلی ال تخلو األرض 

ئم هللا بحجة إما ظاھرا مشھورا و إما خائفا مغمورا لئال تبطل حجج اهللا و من قا
بیناته و کم ذا و أین أولئك أولئك و اهللا األقلون عددا و األعظمون عند اهللا قدرا 
بھم یحفظ اهللا حججه و بیناته حتی یودعھا نظراءھم و یزرعوھا في قلوب 

ا روح الیقین فاستالنوا ما أشباھھم ھجم بھم العلم علی حقیقة األمر فباشرو
استوعره المترفون و أنسوا بما استوحش منه الجاھلون صحبوا الدنیا بأبدان 
أرواحھا معلقة بالمحل األعلی أولئك خلفاء اهللا في أرضه و الدعاة إلی دینه آه آه 

  .»شوقا إلی رؤیتھم أستغفر اهللا لي و لك انصرف إذا شئت
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   خطبة ألمیر المؤمنین علي ع

أخبرني الحسین بن ھاشم : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: محمد قال حدثنا
  :و حدثني أبو زکریا الحریري عن أصحابه قال: قال

الحمد هللا نحمده و نستعینه و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا من «
إال اهللا وحده ال  و أشھد أن ال إله  یھد اهللا فال مضل له و من یضلل اهللا فال ھادي له

شریك له و أن محمدا عبده و رسوله انتجبه بالوالیة و اختصه باإلکرام و بعثه 
بالرسالة أحب خلقه إلیه و أکرمھم علیه فبلغ رساالت ربه و نصح ألمته و قضی 
الذي علیه أوصیکم بتقوى اهللا فإن تقوى اهللا خیر ما تواصت به العباد و أقربه من 

ي عواقب األمور فبتقوى اهللا أمرتم و لھا خلقتم فاخشوا اهللا رضوان اهللا و خیره ف
خشیة لیست بسمعة و ال تعذیر فإنه لم یخلقکم عبثا و لیس بتارککم سدى قد 
أحصی أعمالکم و سمی آجالکم و کتب آثارکم فال تغرنکم الدنیا فإنھا غرارة 

زقنا و إیاکم مغرور من اغتر بھا و إلی فناء ما ھي نسأل اهللا ربنا و ربکم أن یر
  .»خشیة السعداء و منازل الشھداء و مرافقة األنبیاء فإنما نحن به و له

و له : حدثنا إبراھیم قال و عن أبي زکریا قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
الحمد هللا أحمده تسبیحا و نمجده تمجیدا نکبر عظمته لعز جالل وجھه و «  ع

ه في مصانعه الحسنی أھل الحمد و الثناء نھلله تھلیال موحدا مخلصا و نشکر
  األعلی و نستغفره للحت من الخطایا و نستعفیه من ملح ذنوب البالیا

و نؤمن باهللا یقینا في أمره و نستھدي اهللا بالھدى العاصم المنقذ العازم بعزمات 
خیر قدر موجب فصل عدل قضاء نافذ نفوذ سابق بسعادة في کریم مکنون و نعوذ 

ضیق مضایق السبل علی أھلھا بعد اتساع مناھج الحق لطمس آیات منیر باهللا من م
الھدى بلبس ثیابه مضالت العمل و نشھد غیر ارتیاب حال دون یقین مخلص بأن 
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اهللا واحد موحد وفي وعده وثیق عقده صادق قوله ال شریك له في األمر و ال ولي 

و نشھد أن محمدا ص بعیث   له من الذل نکبره تکبیرا ال إله إال ھو العزیز الحکیم
] مبقیا[ -اهللا بوحیه و نبیه بعینه و رسوله بنوره أرسله مجیبا مذکرا مؤدیا متقیا

مصابیح شھب ضیاء مبصر و ماحیا ماحقا مزھقا رسوم أباطیل خوض الخائضین 
اشتباك ظلمة کفر دامس فجال غواشي األظالم بلجي راکد بتفصیل ] بدار[إبدار 

قوله و فصل فیه القول للذاکرین بمحکمات منه بینات و آیاته من بعد توصیل 
مشتبھات یتبعھا الزائغ قلبه ابتغاء التأویل تعرضا للفتن و الفتن محیطة بأھلھا و 

   الحق نھج مستنیر من یطع الرسول یطع
اهللا و من یطع اهللا یستحق الشکر من اهللا بحسن الجزاء و من یعص اهللا و رسوله 

اللقاء قضاء بالعدل عند القصاص بالحق یوم إفضاء الحق یعاین عسر الحساب لدى 
إلی الخالق أما بعد فمنصت سامع لواعظ نفعه إنصاته و صامت ذو لب شغل قلبه 
بالفکر في أمر اهللا حتی أبصر فعرف فضل طاعته علی معصیته و شرف نھج ثوابه 

ایل علی احتالل من عقابه و محیر النائل رضاه عند المستوجبین غضبه عند تز
الحساب و شتی بین الخصلتین و بعید تقارب ما بینھما أوصیکم بتقوى اهللا بارئ 

  .»األرواح و فالق اإلصباح
قولوا : کان علي ع یعلمنا الصالة علی النبي ص یقول: عن أبي سالم الکندي قال

اللھم داحي المدحوات و بارئ المسموکات و جابل القلوب علی فطرتھا شقیھا و «
  شرائف صلواتك و نوامي برکاتك و رأفةسعیدھا اجعل 

تحننك علی محمد عبدك و رسولك و نبیك الخاتم لما سبق و الفاتح لما انغلق و 
المعلن الحق بالحق و الدافع جیشات األباطیل و الدامغ صوالت األضالیل کما 
حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك غیر نکل عن قدم و ال واه في 
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وحیك حافظا لعھدك ماضیا علی نفاذ أمرك حتی أورى قبس القابس و عزم واعیا ل

أضاء الطریق للخابط و ھدیت به القلوب بعد خوضات الفتن و اآلثام و أنار 
   موضحات األعالم و نیرات األحکام فھو أمینك المأمون و خازن علمك المخزون

زه مضاعفات و شھیدك یوم الدین و بعیثك بالحق و رسولك إلی الخلق اللھم فاج
الخیر من فضلك اللھم أعل علی بناء البانین بناءه و أکرم مثواه لدیك و منزلته و 
أتمم له نوره و اجزه من ابتعاثك له مقبول الشھادة مرضي المقالة ذا منطق عدل و 

  .»حظ فصل و حجة و برھان عظیم آمین رب العالمین
کان علي ع إذا نعت : لو بحذف اإلسناد عن إبراھیم بن محمد من ولد علي ع قا

لم یك بالطویل الممغط و ال بالقصیر المتردد و کان ربعة من القوم «: النبي ص قال
   و لم یك بالجعد القطط و ال السبط کان جعدا رجال و لم یك

بالمطھم و ال المکلثم و کان في وجھه تدویر أبیض مشرب حمرة أدعج العین 
ذا مسربة شثن الکفین و القدمین إذا  أھدب األشفار جلیل المشاش و الکتد أجرد

   مشی تقلع کأنما یمشي في
صبب و إذا التفت معا بین کتفیه خاتم النبوة و ھو خاتم النبیین أجود الناس کفا و 
أجرأ الناس صدرا و أصدق الناس لھجة و أوفی الناس ذمة و ألینھم عریکة و 

  .»أکرمھم عشرة
أن علیا ع سئل عن صفة الرب : ثقة حدثنا إبراھیم بن إسماعیل الیشکري و کان

ء  ء کان و ال من شي الحمد هللا األحد الصمد الفرد المتفرد الذي ال من شي«: -فقال
   خلق ما کان قدره بان من األشیاء و بانت األشیاء منه فلیس له

صفة تنال و ال حد یضرب له فیه األمثال کل دون صفاته تحبیر اللغات و ضل 
و حار في ملکوته عمیقات مذاھب التفکیر و انقطع دون ھنالك تصاریف الصفات 
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الرسوخ في علمه جوامع التفسیر و حال دون غیبه المکنون حجب من الغیوب و 
تاھت في أدانیھا العقول فتبارك الذي ال یدرکه بعد الھمم و ال یناله غوص الفطن و 
 تعالی الذي لیس لصفته نعت موجود و ال وصف محدود و ال أجل ممدود و

سبحان الذي لیس له أول مبتدأ و ال غایة منتھی و ال آخر یفنی فسبحانه کما 
وصف نفسه و الواصفون ال یبلغون نعته حد األشیاء عند خلقه إیاھا إبانة له من 

: ھو فیھا کائن و لم یبن عنھا فیقال: شبھھا و إبانة لھا من شبھه فلم یحلل فیھا فیقال
ل له أین و لکنه أحاط بھا علمه و أتقنھا صنعه و ھو عنھا بائن و لم ینأ عنھا فیقا

ذللھا أمره و أحصاھا حفظه فلم یعزب عنه خفیات غیوب المدى و ال غامض 
  سرائر مکنون الدجی و ال

ء منھا حافظ و رقیب و کل  ما في السماوات العلی و ال األرضین السفلی لکل شي
 الواحد الصمد المبدئ لھا ء محیط و المحیط بما أحاط به منھا اهللا ء منھا بشي شي

ء ابتدعھا خلقا مبتدأ یجعل لھا خلقا آخر بفناء  ء و المنشئ لھا ال من شي ال من شي
و لم یزل ھو کائن تبارك و تعالی ال تغیره صروف سوالف األزمان و لم یتکأده 

ء کان إنما قال لما شاء کن فکان بال ظھیر علیه و ال أعوان فابتدع ما خلق  صنع شي
ء صنع و اهللا  ء فمن شي غیر مثال سبق و ال تعب و ال نصب و کل صانع شيعلی 

ء صنع ما خلق و کل عالم فمن بعد جھل تعلم و اهللا لم یجھل و لم  ال من شي
یتعلم أحاط باألشیاء علما فلم یزدد بتجربته بھا خبرا علمه بھا قبل أن یکونھا 

ال لخوف من زوال و ال نقصان کعلمه بھا بعد تکوینھا لم یکونھا لتشدید سلطان و 
و ال استعانة علی ند مکابر و ال ضد مثاور و ال شریك مکاثر لکن خالئق مربوبون 
و عباد داخرون فسبحان من ال یئوده خلق ما ابتدأ و ال تدبیر ما برأ و ال من عجز 
و ال فتور بما خلق اکتفی خلق ما علم و علم ما أراد ال بتفکیر حادث علم أصاب 
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بھة دخلت علیه فیما أراد و لکن قضاء متقن و علم محکم توحد فیه و و ال ش

خص نفسه بالربوبیة فحوى اإللھیة و الربوبیة و لبس العز و الکبریاء و استخلص 
  الحمد و الثناء و استکمل المجد و السناء تفرد 

بالتوحید و توحد بالتمجید و تکرم بالتحمید و عظم عن الشبھة و جل سبحانه عن 
ذ األبناء و تطھر و تقدس سبحانه عن مالمسة النساء و عز و جل سبحانه عن اتخا

مجاورة الشرکاء فلیس له فیما خلق ضد و ال فیما ملك ند و لم یشرکه في ملکه 
أحد کذلك اهللا الواحد األحد الصمد المبید لألمد و الوارث لألبد الذي ال یبید و ال 

ء  خفیة و شاھد کل نجوى ال کمشاھدة شيینفد فتعالی اهللا العلي األعلی عالم کل 
من األشیاء عال السماوات العلی إلی األرضین السفلی و أحاط بجمیع األشیاء علما 

  .»تبارك و تعالی  و األسماء الحسنی  فعال الذي دنا و دنا الذي عال له المثل األعلی
نفس  کنا ذات یوم عند علي ع فوافق الناس منه طیب: عن أبي عمرو الکندي قال

: قالوا» عن أي أصحابي؟«: یا أمیر المؤمنین حدثنا عن أصحابك قال: و مزاح فقالوا
» کل أصحاب محمد أصحابي فعن أیھم تسألونني؟«: عن أصحاب محمد ص قال

عن «: عن الذین رأیناك تلطفھم بذکرك و بالصالة علیھم دون القوم قال: فقالوا
   قرأ القرآن«: قال حدثنا عن عبد اهللا بن مسعود: قالوا» أیھم؟

فو اهللا ما درینا بقوله و کفی بذلك کفی بقراءة : قالوا» و علم السنة و کفی بذلك
کان یکثر «: فقلنا حدثنا عن أبي ذر قال: القرآن و علم السنة أم کفی بعبد اهللا؟ قال

السؤال فیعطی و یمنع و کان شحیحا حریصا علی دینه حریصا علی العلم الجزم 
: فو اهللا ما درینا بقوله: قالوا» ء له حتی امتأل وعاؤه علما عجز فیهقد ملئ في وعا

حدثنا عن حذیفة : عجز فیه أ عجز عن کشفه ما کان عنده أو عجز عن مسألته قلنا
علم أسماء المنافقین و سأل عن المعضالت حین غفل عنھا و لو «: بن الیمان قال
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من لکم بمثل «: الفارسي قال فحدثنا عن سلمان: قالوا» سألوه لوجدوه بھا عالما

لقمان الحکیم و ذلك امرؤ منا أھل البیت أدرك العلم األول و أدرك العلم اآلخر و 
  قرأ الکتاب األول و قرأ الکتاب اآلخر بحر ال

ذلك امرؤ خالط اهللا اإلیمان بلحمه و «: فحدثنا عن عمار بن یاسر قال: قلنا» یترف
: قلنا» و ال ینبغي للنار أن تأکل منه شیئادمه و شعره و بشره حیث زال زال معه 

و أما : فإن اهللا یقول: قال له رجل» مھال نھانا اهللا عن التزکیة«: فحدثنا عن نفسك قال
فإني أحدث بنعمة ربي کنت و اهللا إذا سألت أعطیت و «: قال  بنعمة ربك فحدث

یه ابن فقام إل. إذا سکت ابتدئت و إن تحت الجوانح مني لعلما جما فاسألوني
» الریاح ویلك«: و الذاریات ذروا؟ قال: یا أمیر المؤمنین فما قول اهللا: الکواء فقال

]  الجاریات[فما : قال» السحاب ویلك«: فالحامالت وقرا؟ قال]  الحامالت[فما : قال
: فالمقسمات أمرا؟ قال]  المقسمات[فما : قال» السفن ویلك«: فالجاریات یسرا؟ قال

؟  فما السماء ذات الحبك: ال تعد إلي متعنتا قال: ویلك أي: یقول» المالئکة ویلك«
أعمی سأل «: فما السواد الذي في جوف القمر؟ قال: قال» ذات الخلق الحسن«: قال

  عن عمیاء ویلك سل تفقھا و ال تسأل تعنتا ویلك سل عما یعنیك و دع ما
و :  عز و جل یقولإن اهللا«: و اهللا إن ما سألتك عنه لیعنیني قال: قال» ال یعنیك

: قال» ھو السواد الذي في جوف القمر  جعلنا اللیل و النھار آیتین فمحونا آیة اللیل
» یا ویلك سل تفقھا و ال تسأل تعنتا یا ویلك سل عما یعنیك«: فما المجرة؟ قال

إنھا شرج السماء و منھا فتحت السماء «: فو اهللا إن ما سألتك عنه لیعنیني قال: قال
: ویلك ال تقل«: فما قوس قزح؟ قال: قال» ھمر زمن الغرق علی قوم نوحبماء من

قوس قزح فإن قزح الشیطان و لکنھا القوس و ھي أمان أھل األرض فال غرق بعد 
مد البصر و دعوة بذکر اهللا فیسمع «: فکم بین السماء و األرض؟ قال: قال» قوم نوح
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: م بین المشرق و المغرب؟ قالفک: قال» ال تقول غیر ذلك فاسمع ال أقول غیر ذلك

» مسیرة یوم للشمس تطلع من مطلعھا فتأتي مغربھا من حدثك غیر ذلك کذب«
فمن األخسرون أعماال الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا و ھم یحسبون أنھم : قال

  یحسنون صنعا؟
م کفرة أھل الکتاب فإن أولیھم کانوا في حق فابتدعوا في دینھم فأشرکوا بربھ«: قال

ء فھم األخسرون أعماال الذین  و ھم یجتھدون في العبادة یحسبون أنھم علی شي
ثم رفع صوته و » ضل سعیھم في الحیاة الدنیا و ھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا

ال أتبع سواك و ال أسأل : قال ابن الکواء» و ما أھل النھروان غدا منھم ببعید«: قال
  .إذا کان األمر إلیك فافعل: غیرك قال

  .و انتھی ھذا الحدیث عن ابن جریج عن رجل و عن زاذان: قال
: الذین بدلوا نعمت اهللا کفرا قال  أنه سأله عن: و أخبرني غیرھما: قال ابن جریج

  فما ذو: قال» دعھم لغیھم ھم قریش«
رجل بعثه اهللا إلی قومه فکذبوه و ضربوه علی قرنه فمات ثم أحیاه «: القرنین؟ قال
قومه فکذبوه و ضربوه علی قرنه فمات ثم أحیاه اهللا فھو ذو القرنین  اهللا فبعثه إلی

  .»و فیکم مثله«و في غیر ھذا الحدیث » و ضربتاه قرناه
یا أمیر المؤمنین أي خلق اهللا : أنه سأله یعني ابن الکواء فقال:  عن عامر الشعبي

الجبال و إن أشد خلق اهللا عشرة الجبال الرواسي و الحدید تنحت به «: أشد؟ قال
  النار تأکل الحدید و الماء یطفئ النار و السحاب المسخر بین السماء و األرض

یحمل الماء و الریح تقل السحاب و اإلنسان یغلب الریح یتقیھا بیدیه و یذھب 
لحاجته و السکر یغلب اإلنسان و النوم یغلب السکر و الھم یغلب النوم فأشد خلق 

  .»ربك الھم
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  فجثا» سلوني«:  ي بن أبي طالب عو عن الشعبي قال عل

  .»أنت أقضی العرب«: شریح لرکبتیه سأله فقال له علي ع
قال » لیس ھو جبرئیل«: أن رجال سأل علیا ع عن الروح قال: و عن األصبغ بن نباتة

و کان الرجل شاکا فکبر ذلك » جبرئیل من المالئکة و الروح غیر جبرئیل: علي ع
ما و ما أحد من الناس یزعم أن الروح غیر جبرئیل لقد قلت شیئا عظی: علیه فقال

أتی أمر اهللا فال : أنت ضال تروي عن أھل الضالل یقول اهللا لنبیه«: قال علي ع
تستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون ینزل المالئکة بالروح من أمره علی من 

   لیلة القدر خیر من ألف: فالروح غیر المالئکة و قال  یشاء من عباده
یوم یقوم الروح و المالئکة : و قال  ھر تنزل المالئکة و الروح فیھا بإذن ربھمش

صفا و قال آلدم و جبرئیل یومئذ مع المالئکة إني خالق بشرا من طین فإذا سویته و 
فسجد جبرئیل مع المالئکة للروح و قال   نفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین

نزل به الروح : بشرا سویا و قال لمحمد ص فأرسلنا إلیھا روحنا فتمثل لھا: لمریم
لتکون من المنذرین بلسان عربي مبین و إنه لفي زبر : ثم قال  األمین علی قلبك

و الزبر الذکر و األولین رسول اهللا ص منھم فالروح واحدة و الصور شتی   األولین
ر جبرئیل الروح غی: فلم یفھم الشاك ما قاله أمیر المؤمنین ع غیر أنه قال: قال سعد

  إني أراك تذکر لیلة القدر و تنزل المالئکة و الروح فیھا: فسأله عن لیلة القدر فقال
فإن عمي ]  علی قدر فرشت[قال له علي ع قد رفرشت نزول المالئکة بمشفرة 

علیك شرحه فسأعطیك ظاھرا منه تکون أعلم أھل بالدك بمعنی لیلة القدر لیلة 
إن اهللا فرد یحب «: ت علي إذا بنعمة قال له علي عقد أنعم: قال» القدر لیلة القدر

خلق : الوتر و فرد اصطفی الوتر فأجرى جمیع األشیاء علی سبعة فقال عز و جل
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  خلق سبع سماوات طباقا و قال جھنم: و قال  سبع سماوات و من األرض مثلھن

   سبع سنبالت: و قال  لھا سبعة أبواب
حبة : و قال  سمان یأکلھن سبع عجافسبع بقرات : و قال  خضر و أخر یابسات

فأبلغ حدیثي أصحابك   سبعا من المثاني و القرآن العظیم  و قال  أنبتت سبع سنابل
لعل اهللا یکون قد جعل فیھم نجیبا إذا ھو سمع حدیثنا نفر قلبه إلی مودتنا و یعلم 

: السائلفضل علمنا و ما نضرب من األمثال التي ال یعلمھا إال العالمون بفضلنا قال 
اطلبھا في السبع األواخر و اهللا لئن عرفت آخر «: بینھا في أي لیلة أقصدھا؟ قال

ما أفقه ما : قال» السبعة لقد عرفت أولھن و لئن عرفت أولھن لقد أصبت لیلة القدر
إن تدعھم إلی الھدى فلن یھتدوا إذا : إن اهللا طبع علی قلوب قوم فقال«: تقول قال

أبی علیك أن تفھم فانظر فإذا مضت لیلة ثالث و عشرین من أبدا فأما إذا أبیت و 
شھر رمضان فاطلبھا في أربع و عشرین و ھي لیلة السابع و معرفة السبعة فإن من 
فاز بالسبعة کمل الدین کله و ھن الرحمة للعباد و العذاب علیھم و ھم األبواب 

جزء و عند یھلك عند کل باب   لکل باب منھم جزء مقسوم: -التي قال تعالی
  .»الوالیة کل باب

کتب صاحب الروم إلی معاویة یسأله عن عشر خصال : عن األصبغ بن نباتة قال
: فارتطم کما یرتطم الحمار في الطین فبعث راکبا إلی علي ع و ھو في الرحبة فقال

: قال» أما إنك لست من أھل رعیتي؟«: السالم علیك یا أمیر المؤمنین قال علي ع
ن أھل الشام بعثني إلیك معاویة ألسألك عن عشر خصال کتب إلیه أجل أنا رجل م

إن أجبتني فیھا حملت إلیك الخراج و إال حملت إلي أنت : بھا صاحب الروم فقال
ما : قال» و ما ھي؟«: خراجك فلم یحسن أن یجیبه فبعثني إلیك أسألك قال علي ع

کم بین الحق و ء ضج علی األرض؟  ء اھتز علی وجه األرض؟ و أول شي أول شي
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الباطل؟ و کم بین المشرق و المغرب؟ و کم بین األرض و السماء؟ و أین تأوي 
أرواح المسلمین؟ و أین تأوي أرواح المشرکین؟ و ھذه القوس ما ھي؟ و ھذه 

ء  أما أول شي«: المجرة ما ھي؟ و الخنثی کیف یقسم لھا المیراث؟ فقال له علي ع
لھا مثل ابن آدم إذا قطع رأسه ھلك و إذا قطعت اھتز علی األرض فھي النخلة و مث

ء ضج علی األرض واد بالیمن و ھو  رأس النخلة إنما ھي جذع ملقی و أول شي
   أول واد فار منه الماء و بین الحق و الباطل أربع أصابع بین أن تقول رأت

و بین السماء و األرض مد البصر و دعوة ]  تسمع[عیني و سمعت و ما لم یسمع 
لوم و بین المشرق و المغرب یوم طراد للشمس و تأوي أرواح المسلمین عینا المظ

في الجنة تسمی سلمی و تأوي أرواح المشرکین في جب في النار تسمی برھوت 
و ھذه القوس أمان األرض کلھا من الغرق إذا رأوا ذلك في السماء و أما ھذه 

ھا فلم یفتحھا و أما الخنثی المجرة فأبواب السماء فتحھا اهللا علی قوم نوح ثم أغلق
فإنه یبول فإن خرج بوله من ذکره فسنته سنة الرجل و إن خرج من غیر ذلك 

ما : فکتب بھا معاویة إلی صاحب الروم فحمل إلیه خراجه و قال» فسنته سنة المرأة
  .خرج ھذا إال من کتب نبوة ھذا فیما أنزل اهللا من اإلنجیل علی عیسی ابن مریم ع

إن مما صنع اهللا لکم أن عدوکم یکتب إلیکم «: فزارة أن علیا ع قالو عن شیخ من 
  .»في معالم دینھم

  ابن الخیبري وجد: أن رجال بالشام یقال له:  عن سعید بن المسیب
مع امرأته رجال فقتله فرفع ذلك إلی معاویة فکتب إلی بعض أصحاب علي یسأله 

: أن معاویة کتب إلیه فقال علي عفأخبره » ء مما کان قبلنا إن ھذا شي«: فقال علي ع
  .»إن لم یجئ بأربعة یشھدون به أقید به«
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من أین أقبل «: بینما علي ذات یوم إذ أقبل رجل فقال: حدثنا أبو حبرة: قال

أما إنھا «: قال من البصرة قال» من أي العراق؟«: من أھل العراق قال: قال» الرجل؟
یبقی بیت مالھا و مسجدھا کجؤجؤ أول القرى خرابا إما غرقا و إما حرقا حتی 

علیك بضواحیھا علیك : فقال الرجل مکان کذا قال» سفینة فأین منزلك منھا؟
  .»بضواحیھا

   کیف بکم و إمارة الصبیان«: عن شرحبیل عن علي ع قال
فقال » من قریش قوم یکونون في آخر الزمان یتخذون المال دولة و یقتلون الرجال

  .»کذبت و کتاب اهللا«: ا نقاتلھم و کتاب اهللا قالإذ: األوس بن حجر الثمالي
کنا عند علي ع في الرحبة فأقبل : حدثنا الحسن بن بکر البجلي عن أبیه قال: قال

من أھل الشام أنتم أم من أھل «: رھط فسلموا فلما رآھم علي ع أنکرھم فقال
أوالدا رجاال بل من أھل الشام مات أبونا و ترك ماال کثیرا و ترك : قالوا» الجزیرة؟

و نساء و ترك فینا خنثی له حیاء کحیاء المرأة و ذکر کذکر الرجل فأراد المیراث 
فقالوا قد أتیناه فلم یدر ما » فأین کنتم عن معاویة؟«کرجل منا فأبینا علیه فقال ع 

  :یقضي بیننا فنظر علي ع یمینا و شماال و قال
دیننا انطلقوا بصاحبکم فانظروا  لعن اهللا قوما یرضون بقضائنا و یطعنون علینا في«

إلی مسیل البول فإن خرج من ذکره فله میراث الرجل و إن خرج من غیر ذلك 
  .فبال من ذکره فورثه کمیراث الرجل منھم» فورثوه مع النساء

و : قالوا» أول ھالك أھل األرض قریش و ربیعة«:  قال علي ع: عن ابن عباس قال
  .ملك و أما ربیعة فتھلکھا الحمیةأما قریش فیھلکھا ال«: کیف؟ قال

أما و اهللا ما قاتلت إال مخافة أن ینزو فیھا تیس «:  قال علي ع: بحذف اإلسناد قال
  .»من بني أمیة فیتالعب بدین اهللا
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  کتاب علي ع إلی معاویة

من عبد اهللا علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین إلی «إن علیا ع کتب إلی معاویة 
ك و تعالی ذا الجالل و اإلکرام خلق الخلق و اختار خیرة من إن اهللا تبار: معاویة

   یخلق ما یشاء و یختار ما کان لھم  خلقه و اصطفی صفوة من عباده
فأمر األمر و شرع الدین و قسم القسم   الخیرة سبحان اهللا و تعالی عما یشرکون

ھو علی ذلك و ھو فاعله و جاعله و ھو الخالق و ھو المصطفي و ھو المشرع و 
القاسم و ھو الفاعل لما یشاء له الخلق و له األمر و له الخیرة و المشیة و اإلرادة و 

و   بالھدى و دین الحق  خیرته و صفوته  أرسل رسوله  القدرة و الملك و السلطان
ء من شرائع دینه فبینه لقوم یعلمون و فرض فیه  أنزل علیه کتابه فیه تبیان کل شي

ا أحل بعضھا لبعض و حرم بعضھا لبعض بینھا یا معاویة الفرائض و قسم فیه سھام
إن کنت تعلم الحجة و ضرب أمثاال ال یعقلھا إال العالمون فأنا سائلك عنھا أو 
بعضھا إن کنت تعلم و اتخذ الحجة بأربعة أشیاء علی العالمین فما ھي یا معاویة و 

نا و فارقنا و بغی لمن ھي و اعلم أنھن حجة لنا أھل البیت علی من خالفنا و نازع
و کانت جملة تبلیغه   علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون  علینا و المستعان اهللا

أطیعوا اهللا و : رسالة ربه فیما أمره و شرع و فرض و قسم جملة الدین یقول اهللا
   ھي لنا أھل البیت  أطیعوا الرسول و أولي األمر منکم

قة و أمر بالتسلیم و الجماعة کنتم أنتم القوم لیست لکم ثم نھی عن المنازعة و الفر
أبا أحد من   الذین أقررتم هللا و لرسوله بذلك فأخبرکم اهللا أن محمدا ص لم یك

أ فإن مات أو قتل : و قال عز و جل  رجالکم و لکن رسول اهللا و خاتم النبیین
أعقابھم و  فأنت و شرکاؤك یا معاویة القوم الذین انقلبوا علی  انقلبتم علی أعقابکم

ارتدوا و نقضوا األمر و العھد فیما عاھدوا اهللا و نکثوا البیعة و لم یضروا اهللا شیئا أ 
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لم تعلم یا معاویة أن األئمة منا لیست منکم و قد أخبرکم اهللا أن أولي األمر 
المستنبطو العلم و أخبرکم أن األمر کله الذي تختلفون فیه و یرد إلی اهللا و إلی 

أولي األمر المستنبطي العلم فمن أوفی بما عاھد اهللا علیه یجد اهللا  الرسول و إلی
: و قال عز و جل  أوفوا بعھدي أوف بعھدکم و إیاي فارھبون  موفیا بعھده یقول اهللا

أم یحسدون الناس علی ما آتاھم اهللا من فضله فقد آتینا آل إبراھیم الکتاب و 
فمنھم من آمن به و منھم من   دھمالحکمة و آتیناھم ملکا عظیما و قال للناس بع

و کفی بجھنم سعیرا نحن آل إبراھیم المحسودون   فتبوأ مقعدك من جھنم  صد عنه
و أسجد له المالئکة و   و نفخ فیه من روحه  و أنت الحاسد لنا خلق اهللا آدم بیده

و   فکان من الغاوین  علمه األسماء کلھا و اصطفاه علی العالمین فحسده الشیطان
   ما ھذا إال بشر مثلکم یرید أن یتفضل: ا حسده قومه إذ قالوانوح

ذلك حسدا منھم لنوح أن یقروا له بالفضل و ھو بشر و من بعده حسدوا   علیکم
ما ھذا إال بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منه و یشرب مما : ھودا إذ یقول قومه

حسدا أن یفضل  قالوا ذلك  تشربون و لئن أطعتم بشرا مثلکم إنکم إذا لخاسرون
اهللا من یشاء و یختص برحمته من یشاء و من قبل ذلك ابن آدم قابیل قتل ھابیل 

إذ قالوا لنبي لھم ابعث لنا ملکا   حسدا فکان من الخاسرین و طائفة من بني إسرائیل
فلما بعث اهللا لھم طالوت ملکا حسدوه و قالوا أنی یکون له   نقاتل في سبیل اهللا
وا أنھم أحق بالملك منه کل ذلك نقص علیك من أنباء ما قد الملك علینا و زعم

و نعرف فیکم شبھه و   و قد خاب من افترى  سبق و عندنا تفسیره و عندنا تأویله
و کان نبینا ص فلما جاءھم   و ما تغني اآلیات و النذر عن قوم ال یؤمنون  أمثاله

  ی من یشاء من عبادهأن ینزل اهللا من فضله عل  حسدا من عند أنفسھم  کفروا به
حسدا من القوم علی تفضیل بعضنا علی بعض أال و نحن أھل البیت آل إبراھیم 
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و   و آل إبراھیم: المحسودون حسدنا کما حسد آباؤنا من قبلنا سنة و مثال قال اهللا

  و آل داود  و آل موسی و آل ھارون  و آل یعقوب  آل لوط و آل عمران
أولی الناس بإبراھیم للذین اتبعوه   علم یا معاویة أنفنحن آل نبینا محمد ص أ لم ت

النبي أولی بالمؤمنین : و ھذا النبي و الذین آمنوا و نحن أولو األرحام قال اهللا تعالی
  من أنفسھم و أزواجه أمھاتھم و أولوا األرحام بعضھم أولی ببعض في کتاب اهللا

فینا و الکتاب لنا و الحکمة و نحن أھل البیت اختارنا اهللا و اصطفانا و جعل النبوة 
العلم و اإلیمان و بیت اهللا و مسکن إسماعیل و مقام إبراھیم فالملك لنا ویلك یا 
معاویة و نحن أولی بإبراھیم و نحن آله و آل عمران و أولی بعمران و آل لوط و 
نحن أولی بلوط و آل یعقوب و نحن أولی بیعقوب و آل موسی و آل ھارون و آل 

لی بھم و آل محمد و أولی به و نحن أھل البیت الذین أذھب اهللا عنھم داود و أو
الرجس و طھرھم تطھیرا و لکل نبي دعوة في خاصة نفسه و ذریته و أھله و لکل 
نبي وصیة في آله أ لم تعلم أن إبراھیم أوصی ابنه یعقوب و یعقوب أوصی بنیه إذ 

النبیین اقتداء بھم کما  حضره الموت و أن محمدا أوصی إلی آله سنة إبراھیم و
بعضھا من   أمره اهللا لیس لك منھم و ال منه سنة في النبیین و في ھذه الذریة التي

ربنا و ...   القواعد من البیت  قال اهللا إلبراھیم و إسماعیل و ھما یرفعان  بعض
فنحن األمة المسلمة و قاال ربنا و   اجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا أمة مسلمة لك

   ث فیھم رسوال منھم یتلوا علیھم آیاتك و یعلمھمابع
فنحن أھل ھذه الدعوة و رسول اهللا منا و نحن منه   الکتاب و الحکمة و یزکیھم

ذریة بعضھا من بعض   بعضنا من بعض و بعضنا أولی ببعض في الوالیة و المیراث
اآلیات و  و علینا نزل الکتاب و فینا بعث الرسول و علینا تلیت  و اهللا سمیع علیم

فبأي حدیث بعده   نحن المنتحلون للکتاب و الشھداء علیه و الدعاة إلیه و القوام به



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٥٠٧ 

                                                                                                                                  
أ فغیر اهللا یا معاویة تبغي ربا أم غیر کتابه کتابا أم غیر الکعبة بیت اهللا و   یؤمنون

مسکن إسماعیل و مقام أبینا إبراھیم تبغي قبلة أم غیر ملته تبغي دینا أم غیر اهللا 
کا فقد جعل اهللا ذلك فینا فقد أبدیت عداوتك لنا و حسدك و بغضك و تبغي مل

إن اهللا : نقضك عھد اهللا و تحریفك آیات اهللا و تبدیلك قول اهللا قال اهللا إلبراھیم
أ فترغب عن ملته و قد اصطفاه اهللا في الدنیا و ھو في اآلخرة   اصطفی لکم الدین

المستحفظ منا تبغي إماما اإلمامة  من الصالحین أم غیر الحکم تبغي حکما أم غیر
  فمن تبعني فإنه مني: إلبراھیم و ذریته و المؤمنون تبع لھم ال یرغبون عن ملته قال

أدعوك یا معاویة إلی اهللا و رسوله و کتابه و ولي أمره الحکیم من آل إبراھیم و إلی 
به إذ قلتم الذي واثقکم   الذي أقررت به زعمت إلی اهللا و الوفاء بعھده و میثاقه

  سمعنا و أطعنا و ال تکونوا
ال تکونوا کالتي نقضت   کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءھم العلم بغیا بینھم

غزلھا من بعد قوة أنکاثا تتخذون أیمانکم دخال بینکم أن تکون أمة ھي أربی من 
اتبعنا و   أمة فنحن األمة األربی ف ال تکونوا کالذین قالوا سمعنا و ھم ال یسمعون

اقتدینا فإن ذلك لنا آل إبراھیم علی العالمین مفترض فإن األفئدة من المؤمنین و 
المسلمین تھوي إلینا و ذلك دعوة المرء المسلم فھل تنقم منا إال أن آمنا باهللا و ما 

فکتب » أنزل إلینا و اقتدینا و اتبعنا ملة إبراھیم صلوات اهللا علیه و علی محمد و آله
من معاویة بن أبي سفیان إلی علي بن أبي طالب قد انتھی إلي کتابك : معاویة

فأکثرت فیه ذکر إبراھیم و إسماعیل و آدم و نوح و النبیین و ذکر محمد ص و 
قرابتکم منه و منزلتکم و حقك و لم ترض بقرابتك من محمد حتی انتسبت إلی 

س کافة فبلغ رساالت جمیع النبیین أال و إنما کان محمد رسوال من الرسل إلی النا
ربه ال یملك شیئا غیره أال و إن اهللا ذکر قوما جعلوا بینه و بین الجنة نسبا و قد 
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لم یتخذ ولدا و لم یکن   خفت علیك أن تضارعھم أال و إن اهللا أنزل في کتابه أنه

فأخبرنا ما فضل قرابتك و ما فضل   له شریك في الملك و لم یکن له ولي من الذل
جدت اسمك في کتاب اهللا و ملکك و إمامتك و فضلك أال و إنما حقك و أین و

نقتدي بمن کان قبلنا من األئمة و الخلفاء الذین اقتدیت بھم فکنت کمن اختار و 
   رضي و لسنا منکم

و من قتل مظلوما فقد جعلنا : قتل خلیفتنا أمیر المؤمنین عثمان بن عفان و قال اهللا
ذریته و أنتم أخذتموه علی رضی من أنفسکم  لولیه سلطانا فنحن أولی بعثمان و

أما الذي عیرتني به یا معاویة «: جعلتموه خلیفة و سمعتم له و أطعتم فأجابه علي ع
من کتابي و کثرة ذکر آبائي إبراھیم و إسماعیل و النبیین فإنه من أحب آباءه أکثر 

اهللا و ذکرھم فذکرھم حب اهللا و رسوله و أنا أعیرك ببغضھم فإن بغضھم بغض 
رسوله و أعیرك بحبك آباءك و کثرة ذکرھم فإن حبھم کفر و أما الذي أنکرت من 
نسبي من إبراھیم و إسماعیل و قرابتي من محمد ص و فضلي و حقي و ملکي و 
إمامتي فإنك لم تزل منکرا لذلك لم یؤمن به قلبك أال و إنا أھل البیت کذلك ال 

فقد آتینا آل   کرت من قول اهللا عز و جلیحبنا کافر و ال یبغضنا مؤمن و الذي أن
  إبراھیم الکتاب و الحکمة و آتیناھم ملکا عظیما فأنکرت أن یکون فینا فقد قال اهللا

النبي أولی بالمؤمنین من أنفسھم و أزواجه أمھاتھم و أولوا األرحام بعضھم أولی 
ص و نحن أولی به و الذي أنکرت منه من إمامة محمد   ببعض في کتاب اهللا

زعمت أنه کان رسوال و لم یکن إماما فإن إنکارك ذلك علی جمیع النبیین األئمة و 
   لکنا نشھد أنه کان رسوال نبیا إماما ص و لسانك دلیل علی ما في

أم حسب الذین في قلوبھم مرض أن لن یخرج اهللا : قلبك و قال اهللا تعالی
نھم في لحن القول و اهللا أضغانھم و لو نشاء ألریناکھم فلعرفتھم بسیماھم و لتعرف
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أال و قد عرفناك قبل الیوم و عداوتك و حسدك و ما في قلبك من   یعلم أعمالکم

المرض الذي أخرجه اهللا و الذي أنکرت من قرابتي و حقي فإن سھمنا و حقنا في 
ء فأن هللا خمسه و  و اعلموا أنما غنمتم من شي: کتاب اهللا قسمه لنا مع نبینا فقال

أ و لیس وجدت سھمنا مع سھم   فآت ذا القربی حقه  و قال  القربی للرسول و لذي
اهللا و رسوله و سھمك مع األبعدین ال سھم لك إن فارقته فقد أثبت اهللا سھمنا و 
أسقط سھمك بفراقك و أنکرت إمامتي و ملکي فھل تجد في کتاب اهللا قوله آلل 

ن أ و تزعم أنك لست إبراھیم و اصطفاھم علی العالمین فھو فضلنا علی العالمی
من العالمین؟ أو تزعم أنا لسنا من آل إبراھیم فإن أنکرت ذلك لنا فقد أنکرت 
محمدا ص فھو منا و نحن منه فإن استطعت أن تفرق بیننا و بین إبراھیم ص و 

  .»إسماعیل و محمد و آله في کتاب اهللا فافعل
  خبر مصر

أن محمد بن أبي حذیفة  : عن الکلبي عن محمد بن یوسف عن العباس بن سھل" 
   ھو الذي حرض المصریین علی قتل عثمان و ندبھم

إلیه فلما ساروا إلی عثمان فحصروه و کان ھو حینئذ بمصر وثب علی عبد اهللا بن 
أبي سرح أحد بني عامر بن لؤي و ھو عامل عثمان یومئذ علی مصر فطرده منھا و 

خوم أرض مصر مما یلي صلی بالناس فخرج ابن أبي سرح من مصر و نزل علی ت
فلسطین و انتظر ما یکون من أمر عثمان فطلع علیه راکب فقال یا عبد اهللا ما 

إنا   وراءك؟ خبرنا بخبر الناس فقال اقعد قتل المسلمون عثمان فقال ابن أبي سرح
یا عبد اهللا ثم صنعوا ما ذا؟ قال بایعوا ابن عم رسول اهللا علي   هللا و إنا إلیه راجعون

   طالب عبن أبي 
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قال له الرجل کان والیة علي عدلت عندك قتل   إنا هللا و إنا إلیه راجعون  قال

عثمان؟ قال أجل فنظر إلیه الرجل فتأمله فعرفه فقال کأنك عبد اهللا بن أبي سرح 
أمیر مصر قال أجل قال له الرجل إن کانت لك في نفسك حاجة فالنجاء النجاء فإن 

صحابك شر إن ظفر بکم قتلکم أو نفاکم عن بالد رأي أمیر المؤمنین فیك و في أ
المسلمین و ھذا بعدي أمیر یقدم علیکم قال ابن أبي سرح و من األمیر؟ قال قیس 
بن سعد بن عبادة األنصاري فقال ابن أبي سرح أبعد اهللا ابن أبي حذیفة فإنه بغی 

ره فوثب علی ابن عمه و سعی علیه و قد کان کفله و رباه و أحسن إلیه فأساء جوا
علی عامله و جھز الرجال إلیه حتی قتل و وثب علی عامله و خرج ابن أبي سرح 

  .حتی قدم علی معاویة بدمشق
  والیة قیس بن سعد بن عبادة األنصاري رحمه اهللا مصر

و کان قیس بن سعد رحمه اهللا من مناصحي علي بن أبي طالب ع فلما قام علي 
  .استعمله علی مصر

لما قتل عثمان و ولي علي بن أبي طالب ص دعا قیس بن  :عن سھل بن سعد قال
سر إلی مصر فقد ولیتکھا و اخرج إلی رحلك فاجمع فیه من ثقاتك و «: سعد فقال

من أحببت أن یصحبك حتی تأتیھا و معك جند فإن ذلك أرھب لعدوك و أعز 
لولیك فإذا أنت قدمتھا إن شاء اهللا فأحسن إلی المحسن و اشتد علی المریب و 

  »ارفق بالخاصة و العامة فإن الرفق یمن
فقال له قیس بن سعد رحمك اهللا یا أمیر المؤمنین قد فھمت ما ذکرت أما قولك 
اخرج إلیھا بجند فو اهللا إن لم أدخلھا بجند آتیھا به من المدینة ال أدخلھا أبدا فإذا 

لی وجه أدع ذلك الجند لك فإن احتجت إلیھم کانوا منك قریبا و إن أردت بعثھم إ
من وجوھك کانوا عدة لك و لکني أسیر إلیھا بنفسي و أھل بیتي و أما ما أوصیتني 
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به من الرفق و اإلحسان فإن اهللا تعالی ھو المستعان علی ذلك قال فخرج قیس بن 
سعد في سبعة نفر من أصحابه حتی دخل مصر فصعد المنبر فأمر بکتاب معه 

من عبد اهللا علي أمیر المؤمنین إلی   لرحیمبسم اهللا الرحمن ا  فقرئ علی الناس فیه
من بلغه کتابي ھذا من المسلمین سالم علیکم فإني أحمد اهللا إلیکم الذي ال إله إال 
ھو أما بعد فإن اهللا بحسن صنعه و تقدیره و تدبیره اختار اإلسالم دینا لنفسه و 

فکان مالئکته و رسله و بعث به الرسل إلی عباده و خص من انتجب من خلقه 
مما أکرم اهللا عز و جل به األمة و خصھم به من الفضیلة أن بعث محمدا ص إلیھم 
فعلمھم الکتاب و الحکمة و السنة و الفرائض و أدبھم لکیما یھتدوا و جمعھم 
لکیما ال یتفرقوا و زکاھم لکیما یتطھروا فلما قضی من ذلك ما علیه قبضه اهللا إلیه 

  ته و رضوانه إنه حمید مجیدفعلیه صلوات اهللا و سالمه و رحم
ثم إن المسلمین من بعده استخلفوا امرءین منھم صالحین عمال بالکتاب و أحسنا 
السیرة و لم یتعدیا السنة ثم توفاھما اهللا فرحمھما اهللا ثم ولي من بعدھما وال 
أحدث أحداثا فوجدت األمة علیه مقاال فقالوا ثم نقموا علیه فغیروا ثم جاءوني 

أستھدى اهللا الھدى و أستعینه علی التقوى أال و إن لکم علینا العمل فبایعوني ف
و   و اهللا المستعان  بکتاب اهللا و سنة رسوله و القیام بحقه و النصح لکم بالغیب

و قد بعثت إلیکم قیس بن سعد األنصاري أمیرا فوازروه و   حسبنا اهللا و نعم الوکیل
محسنکم و الشدة علی مریبکم و  أعینوه علی الحق و قد أمرته باإلحسان إلی

الرفق بعوامکم و خواصکم و ھو ممن أرضی ھدیه و أرجو صالحه و نصیحته 
نسأل اهللا لنا و لکم عمال زاکیا و ثوابا جزیال و رحمة واسعة و السالم علیکم و 

قال . »رحمة اهللا و برکاته و کتب عبید اهللا بن أبي رافع في صفر سنة ست و ثالثین
: راءة الکتاب قام قیس بن سعد خطیبا فحمد اهللا و أثنی علیه و قاللما فرغ من ق
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أیھا الناس إنا بایعنا . الحمد هللا الذي أمات الباطل و أحیا الحق و کبت الظالمین

خیر من نعلم بعد نبینا ص فقوموا فبایعوا علی کتاب اهللا و سنة نبیه فإن نحن لم 
   نعمل فیکم

لنا علیکم فقام الناس فبایعوا و استقامت له مصر  بکتاب اهللا و سنة رسوله فال بیعة
و أعمالھا فبعث علیھا عماله إال أن قریة منھا قد أعظم أھلھا قتل عثمان و بھا رجل 
من بني کنانة یقال له یزید بن الحارث فبعث إلی قیس بن سعد أال إنا ال نأتیك 

ی ما یصیر فابعث عمالك و األرض أرضك و لکن أقرنا علی حالنا حتی ننظر إل
و وثب مسلمة بن مخلد بن صامت األنصاري فنعی عثمان و دعا : أمر الناس قال

إلی الطلب بدمه فأرسل إلیه قیس ویحك أ علي تثب و اهللا ما أحب أن لي ملك 
الشام إلی مصر و أني قتلتك فاحقن دمك فأرسل إلیه مسلمة أني کاف عنك ما 

أني : رأي فبعث إلی الذین اعتزلوا قال و کان قیس له حزم و. دمت أنت والي مصر
ال أکرھکم علی البیعة و لکني أدعکم و أکف عنکم فھادنھم و ھادن مسلمة بن 

و خرج أمیر المؤمنین علي ع إلی : قال. مخلد و جبی الخراج و لیس أحد ینازعه
الجمل و ھو علی مصر و رجع إلی الکوفة من البصرة و ھو بمکانه فکان أثقل 

   خلق اهللا علی
عاویة لقربه من الشام و مخافة أن یقبل إلیه علي ع بأھل العراق و یقبل إلیه قیس م

فکتب معاویة إلی قیس بن سعد و علي ع یومئذ بالکوفة . أھل مصر فیقع بینھما
من معاویة بن أبي سفیان إلی   بسم اهللا الرحمن الرحیم  قبل أن یسیر إلی صفین

هللا الذي ال إله إال ھو أما بعد فإنکم قیس بن سعد سالم علیك فإني أحمد إلیك ا
إن کنتم نقمتم علی عثمان في أثرة رأیتموھا أو في ضربة سوط رأیتموه ضربھا أو 
في شتمة رجل أو تعییره واحدا أو في استعماله الفتیان من أھله فإنکم قد علمتم 
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دا إن کنتم تعلمون أن دمه لم یحل بذلك فقد رکبتم عظیما من األمر و جئتم شیئا إ

فتب إلی ربك یا قیس إن کنت من المجلبین علی عثمان إن کانت التوبة من قتل 
المؤمن تغني شیئا و أما صاحبك فإنا قد استیقنا أنه أغرى الناس به و حملھم علی 
قتله حتی قتلوه و أنه لم یسلم من دمه عظم قومك فإن استطعت یا قیس أن تکون 

   ممن
ی أمرنا ھذا و لك سلطان العراقین إن أنا یطلب بدم عثمان فافعل و بایعنا عل

ظفرت ما بقیت و لمن أحببت من أھل بیتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان و 
ء إال أوتیته و اکتب إلي برأیك  سلني من غیر ھذا ما تحب فإنك ال تسألني من شي

فلما جاء قیسا کتاب معاویة أحب أن یدافعه و ال یبدي . فیما کتبت إلیك و السالم
أما بعد فقد وصل إلي کتابك و فھمت ما : -له أمره و ال یعجل له حربه فکتب إلیه

ذکرت من قتل عثمان و ذلك أمر لم أقاربه و ذکرت أن صاحبي ھو الذي أغرى 
الناس بعثمان و دسھم إلیه حتی قتلوه و ھذا أمر لم أطلع علیه و ذکرت أن عظم 

لناس کان في أمره عشیرتي و عشیرتي لم تسلم من دم عثمان فلعمري إن أولی ا
أما ما سألتني من متابعتك علی الطلب بدمه و عرضت علي ما عرضت فقد فھمته 
و ھذا أمر لي فیه نظر و فکر و لیس ھذا مما یعجل إلیه و أنا کاف عنك و لیس 

ء تکرھه حتی ترى و نرى و السالم علیك و رحمة اهللا و  یأتیك من قبلي شي
اویة کتابه لم یره إال مقاربا مباعدا و لم یأمن أن یکون له في قال فلما قرأ مع. برکاته

  ذلك مخادعا مکایدا فکتب إلیه معاویة أیضا
أما بعد فقد قرأت کتابك فلم أرك تدنو فأعدك سلما و لم   بسم اهللا الرحمن الرحیم

أرك تتباعد فأعدك حربا أنت ھاھنا کجمل جرور و لیس مثلي من یصانع بالخدائع 
ع بالمکاید و معه عدد الرجال و أعنة الخیل فإن قبلت الذي عرضت و ال یختد
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علیك فلك ما أعطیتك و إن أنت لم تفعل مألت علیك مصر خیال و رجال و 

قال فلما قرأ قیس بن سعد کتاب معاویة و علم أنه ال یقبل منه المدافعة و . السالم
من قیس بن سعد   الرحیمبسم اهللا الرحمن   المطاولة أظھر له ما في قلبه فکتب إلیه

إلی معاویة بن أبي سفیان أما بعد فالعجب من استسقاطك رأیي و اغترارك بي و 
طمعك في أن تسومني ال أبا لغیرك الخروج من طاعة أولی الناس باألمر و أقولھم 
بالحق و أھداھم سبیال و أقربھم من رسول اهللا ص وسیلة و تأمرني بالدخول في 

  اس من ھذا األمر و أقولھم بالزورطاعتك طاعة أبعد الن
و أضلھم سبیال و أبعدھم من رسول اهللا ص وسیلة و لدیك قوم ضالون مضلون 
من طواغیت إبلیس و أما قولك إنك تمأل علي مصر خیال و رجال فلئن لم أشغلك 

فلما أتی معاویة کتاب قیس بن . عن ذلك حتی یکون منك إنك لذو جد و السالم
مکانه علیه و کان أن یکون بالمکان الذي ھو به غیره أعجب سعد أیس منه و ثقل 

إلیه و اشتد علی معاویة لما یعرف من بأسه و نجدته فأظھر للناس أن قیسا قد 
بایعکم فادعوا اهللا له و قرأ علیھم کتابه الذي الن فیه و قاربه و اختلق معاویة کتابا 

األمیر معاویة بن أبي سفیان من إلی   بسم اهللا الرحمن الرحیم. فقرأه علی أھل الشام
قیس بن سعد أما بعد فإن قتل عثمان کان حدثا في اإلسالم عظیما و قد نظرت 
لنفسي و دیني لم أر یسعني مظاھرة قوم قتلوا إمامھم مسلما محرما برا تقیا و 
نستغفر اهللا لذنوبنا و نسأله العصمة لدیننا أال و إني قد ألقیت إلیك بالسلم و 

قتال قتلة إمام الھدى المظلوم فعول علي فیما أحببت من األموال و أجبتك إلی 
قال فشاع في أھل الشام أن . الرجال أعجله إلیك إن شاء اهللا تعالی و السالم علیك

   قیسا صالح معاویة فسرحت عیون علي
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بن أبي طالب ع إلیه بذلك فلما أتاه ذلك أعظمه و أکبره و تعجب له و دعا ابنیه 

ما : سین و ابنه محمدا و دعا عبد اهللا بن جعفر فأعلمھم بذلك و قالالحسن و الح
یا أمیر المؤمنین دع ما یریبك إلی ما ال یریبك : رأیکم؟ فقال عبد اهللا بن جعفر

فقال » إني و اهللا ما أصدق بھذا علی قیس«: اعزل قیس بن سعد عن مصر فقال لھم
اهللا إن کان ما قد قیل حقا ال  اعزله یا أمیر المؤمنین فو: له عبد اهللا بن جعفر

بسم   و إنھم لکذلك إذ أتاھم کتاب من قیس بن سعد فیه: قال. یعتزلك إن عزلته
أما بعد فإني أخبر أمیر المؤمنین أکرمه اهللا أن قبلي رجاال   اهللا الرحمن الرحیم

معتزلین سألوني أن أکف عنھم و أن أدعھم علی حالھم حتی یستقیم أمر الناس 
رون و قد رأیت أن أکف عنھم و أال أعجل و أن أتألفھم فیما بین ذلك فنرى و ی

فقال له عبد . لعل اهللا أن یقبل بقلوبھم و یفرقھم عن ضاللتھم إن شاء اهللا و السالم
ما أخوفني یا أمیر المؤمنین أن یکون ھذا مما اتھم علیه إنك إن : اهللا بن جعفر

تفاقمت الفتنة و قعد عن بیعتك کثیر  أطعته في ترکھم و اعتزالھم استشرى األمر و
  :ممن تریده علی الدخول فیھا و لکن مره بقتالھم فکتب إلیه علي ع

أما بعد فسر إلی القوم الذین ذکرت فإن دخلوا فیما دخل   بسم اهللا الرحمن الرحیم«
فلما أتی قیس بن سعد الکتاب فقرأه لم . »فیه المسلمون و إال فناجزھم و السالم

أما بعد یا أمیر المؤمنین فالعجب لك تأمرني : کتب إلی أمیر المؤمنین یتمالك أن
بقتال قوم کافین عنك لم یمدوا إلیك یدا للفتنة و ال أرصدوا لھا فأطعني یا أمیر 

فلما أتاه ھذا . المؤمنین و کف عنھم فإن الرأي ترکھم یا أمیر المؤمنین و السالم
المؤمنین ابعث محمد بن أبي بکر إلی  الکتاب قال له عبد اهللا بن جعفر یا أمیر

إن سلطانا ال یتم إال : مصر یکفك أمرھا و اعزل قیسا فو اهللا لبلغني أن قیسا یقول
بقتل مسلمة بن مخلد لسلطان سوء و اهللا ما أحب أن لي سلطان الشام مع سلطان 
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 و کان عبد اهللا بن جعفر أخا لمحمد بن أبي بکر ألمه. مصر و أني قتلت ابن مخلد

  .و کان یحب أن یکون له إمرة و سلطان
  عزل قیس بن سعد عن مصر و تولیة محمد بن أبي بکر

فبعث علي بن أبي طالب ع محمد بن أبي بکر إلی مصر و عزل قیسا و کتب : قال
فما بال أمیر المؤمنین؟ ما : معه إلی أھل مصر کتابا فلما قدم علی قیس قال له قیس

ال و ھذا السلطان سلطانك و کان بینھما نسب : قال غیره؟ أ دخل أحد بیني و بینه؟
و کانت تحت قیس قریبة بنت أبي قحافة أخت أبي بکر الصدیق فکان قیس زوج 
عمته فقال قیس ال و اهللا ال أقیم معك ساعة واحدة و غضب حین عزله علي ع 

و کان قیس مع . عنھا فخرج منھا مقبال إلی المدینة و لم یمض إلی علي ع بالکوفة
  .شجاعته و نجدته جوادا مفضاال

أن قیسا لما   فحدثني علي بن محمد بن أبي سیف عن ھشام بن عروة عن أبیه
خرج عن مصر فمر بأھل بیت من بلقین فنزل بینھم فنحر لھم صاحب المنزل 

   جزورا فأتاھم
بھا قال دونکم ھذه فلما کان الغد نحر لھم أخرى ثم حبستھم السماء الیوم الثالث 

ھم ثالثة فأتاھم فقال دونکم ھذه ثم إن السماء أقلعت فلما أراد قیس أن فنحر ل
یرتحل و کان جوادا وضع عشرین ثوبا من ثیاب مصر و أربعة آالف درھم عند 
امرأة الرجل و قال لھا إذا جاء صاحبك فادفعي ھذه إلیه و خرج قیس بن سعد فما 

معه رمح و الثیاب و  أتت إال ساعة حتی لحقه الرجل صاحب المنزل علی فرس و
یا ھؤالء خذوا ثیابکم و دراھمکم فقال قیس انصرف أیھا : الدراھم بین یدیه فقال

الرجل فإنا لم نکن لنأخذھا فقال الرجل و اهللا لتأخذنھا فعجب قیس منه ثم قال هللا 
أبوك أ لم تکرمنا و تحسن ضیافتنا فکافأناك فلیس بھذا بأس فقال الرجل إنا ال 
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ن السبیل و الضیف ثمنا و اهللا ال أفعل ذلك أبدا فقال قیس أما إذ أبی نأخذ لقرى اب

قال و قال أبو منذر مر قیس . فخذوھا فو اهللا ما فضلني رجل من العرب قط غیره
في طریقه برجل من بلي یقال له األسود فنزل به فأکرمه فلما أراد قیس أن یرتحل 

  وضع عند امرأته ثیابا
دفعت إلیه امرأته ذلك فلحقه فقال ما أنا ببائع ضیافتي و و دراھم فلما جاء الرجل 

  .اهللا لتأخذنھا و إال طعنتك بالرمح فقال قیس ویحکم خذوه
ثم أقبل قیس حتی دخل المدینة فجاءه حسان بن ثابت شامتا به و کان عثمانیا 
فقال له نزعك علي بن أبي طالب و قد قتلت عثمان فبقي علیك اإلثم و لم یحسن 

ر فزجره قیس و قال له یا أعمی القلب یا أعمی البصیرة و اهللا لو ال أن لك الشک
ثم إن قیسا و سھل بن . ألقي بین رھطي و رھطك حربا لضربت عنقك اخرج عني

حنیف خرجا حتی قدما علی علي ع الکوفة فخبره قیس الخبر و ما کان بمصر 
سعد  و کان قیس بن. فصدقه و شھد ھو و سھل بن حنیف مع علي ع صفین

رحمه اهللا طواال أطول الناس و أمدھم قامة و کان سناطا أصلع شیخا شجاعا 
  .مجربا مناصحا لعلي و ولده حتی توفي رحمه اهللا

  کان قیس بن سعد بن عبادة مع أبي بکر: و بحذف اإلسناد قال
و عمر في سفر في حیاة رسول اهللا ص فکان ینفق علیھما و علی غیرھما و یتفضل 

إن ھذا ال یقوم به مال أبیك فأمسك یدك فلما قدموا من سفرھم : بکرفقال له أبو 
و . قال سعد بن عبادة ألبي بکر أردت أن تبخل علی ابني إنا قوم ال نستطیع البخل

کان قیس یقول في دعائه اللھم ارزقني حمدا و مجدا و شکرا فإنه ال حمد إال 
  .ال یسعني و ال أسعهبفعال و ال مجد إال بمال اللھم وسع علي فإن القلیل 
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ال تسبوا قیسا فإنه معنا : کان قیس علی مصر عامال لعلي ع فجعل معاویة یقول: قال

فبلغ ذلك علیا فعزله و أتی المدینة فجعل الناس یغرونه و یقولون له نصحت 
فعزلك فلحق بعلي ع و بایعه و معه اثنا عشر ألفا علی الموت و أصیب علي ع و 

فقال لھم قیس إن شئتم دخلتم فیما دخل فیه الناس و إن صالح الحسن ع معاویة 
بل ندخل فیما دخل فیه الناس فبایع من معه معاویة : شئتم بقیتم علی بیعتکم قالوا
  . دعوا خثیمة: إال خثیمة الضبي فقال معاویة

   کان قیس بن سعد بن عبادة مع: عن ھشام بن عروة عن أبیه قال
  .معه خمسة آالف قد حلقوا رءوسھم علي بن أبي طالب ع علی مقدمته و

  خبر قدوم محمد بن أبي بکر مصر و والیته رحمه اهللا علیھا
کنت مع محمد بن أبي بکر حیث قدم مصر : عن الحارث بن کعب عن أبیه قال

ھذا ما عھد عبد اهللا علي أمیر   بسم اهللا الرحمن الرحیم«فلما أتاھا قرأ علیھم عھده 
بکر حین واله مصر أمره بتقوى اهللا في السر و العالنیة المؤمنین إلی محمد بن أبي 

و خوف اهللا في المغیب و المشھد و باللین للمسلم و بالغلظة علی الفاجر و بالعدل 
علی أھل الذمة و باإلنصاف للمظلوم و بالشدة علی الظالم و بالعفو عن الناس و 

من قبله إلی الطاعة و باإلحسان ما استطاع و اهللا یجزي المحسنین و أمره أن یدعو 
الجماعة فإن لھم في ذلك من العاقبة و عظیم المثوبة ما ال یقدرون قدره و ال 

   یعرفون کنھه و أمره أن یجبي خراج األرض علی ما کانت تجبی
علیه من قبل و ال ینتقص و ال یبتدع ثم یقسمه بین أھله کما کانوا یقسمونه علیه 

و أن یساوي بینھم في مجلسه و وجھه و لیکن من قبل و أمره أن یلین لھم جناحه 
القریب و البعید عنده في الحق سواء و أمره أن یحکم بین الناس بالحق و أن یقوم 
بالقسط و ال یتبع الھوى و ال یخاف في اهللا لومة الئم فإن اهللا مع من اتقاه و آثر 
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ول اهللا ص طاعته علی ما سواه و السالم و کتبه عبید اهللا بن أبي رافع مولی رس

قال ثم إن محمد بن أبي بکر قام خطیبا » لغرة شھر رمضان سنة ست و ثالثین
أما بعد فالحمد هللا الذي ھدانا و إیاکم لما اختلف فیه : فحمد اهللا و أثنی علیه و قال

من الحق و بصرنا و إیاکم کثیرا مما عمي عنه الجاھلون أال إن أمیر المؤمنین والني 
و ما توفیقي إال باهللا   ا سمعتم و لن آلوکم خیرا ما استطعتأمورکم و عھد إلي بم

فإن یکن ما ترون من آثاري و أعمالي هللا طاعة و تقوى   علیه توکلت و إلیه أنیب
فاحمدوا اهللا علی ما کان من ذلك فإنه ھو الھادي له و إن رأیتم من ذلك عمال 

نتم بذلك جدیرون بغیر حق فادفعوه إلي و عاتبوني علیه فإني بذلك أسعد و أ
  ..وفقنا اهللا و إیاکم لصالح العمل برحمته ثم نزل

  کتب محمد بن أبي بکر إلی علي بن أبي طالب ع و ھو إذ: قال
ذاك بمصر عاملھا لعلي یسأله جوامع من الحرام و الحالل و السنن و المواعظ 

ي أحمد لعبد اهللا أمیر المؤمنین من محمد بن أبي بکر سالم علیك فإن: -فکتب إلیه
إلیك اهللا الذي ال إله إال ھو أما بعد فإن رأى أمیر المؤمنین أرانا اهللا و جماعة 
المسلمین فیه أفضل سرورنا و أملنا فیه أن یکتب لنا کتابا فیه فرائض و أشیاء مما 
یبتلی به مثلي من القضاء بین الناس فعل فإن اهللا یعظم ألمیر المؤمنین األجر و 

من عبد اهللا أمیر   بسم اهللا الرحمن الرحیم«: إلیه علي ع فکتب. یحسن له الذخر
المؤمنین علي بن أبي طالب إلی محمد بن أبي بکر و أھل مصر سالم علیکم فإني 
أحمد إلیکم اهللا الذي ال إله إال ھو أما بعد فقد وصل إلي کتابك فقرأته و فھمت 

لح المسلمین غیره و ما سألتني عنه و أعجبني اھتمامك بما ال بد منه و ما ال یص
ظننت أن الذي دلك علیه نیة صالحة و رأي غیر مدخول و ال خسیس و قد بعثت 
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و حسبنا اهللا و   فیھا و ال قوة إال باهللا] لك ما أردت فیھا[إلیك أبواب األقضیة جامعا 

  ..» نعم الوکیل
  و کتب إلیه عما سأله من القضاء و ذکر الموت و الحساب و صفة الجنة

و کتب في اإلمامة و کتب في الوضوء و کتب إلیه في مواقیت الصالة و و النار 
کتب إلیه في الرکوع و السجود و کتب إلیه في األدب و کتب إلیه في األمر 
بالمعروف و النھي عن المنکر و کتب إلیه في الصوم و االعتکاف و کتب إلیه في 

إلیه في أشیاء کثیرة لم الزنادقة و کتب إلیه في نصراني فجر بامرأة مسلمة و کتب 
  .یحفظ منھا غیر ھذه الخصال و حدثنا ببعض ما کتب إلیه

حدثنا مالك بن خالد األسدي عن الحسن : قال إبراھیم فحدثنا یحیی بن صالح قال
: بن إبراھیم عن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع عن عبایة

أما بعد فإني أوصیك بتقوى «: ل مصرأن علیا ع کتب إلی محمد بن أبي بکر و أھ
اهللا في سر أمرك و عالنیته و علی أي حال کنت علیھا و اعلم أن الدنیا دار بالء و 

   فناء و اآلخرة دار بقاء و جزاء فإن
استطعت أن تؤثر ما یبقی علی ما یفنی فافعل فإن اآلخرة تبقی و إن الدنیا تفنی 

ما لما فھمنا حتی ال نقصر عما أمرنا به و ال رزقنا اهللا و إیاك بصرا لما بصرنا و فھ
نتعدى إلی ما نھانا عنه فإنه ال بد لك من نصیبك من الدنیا و أنت إلی نصیبك من 
اآلخرة أحوج فإن عرض لك أمران أحدھما لآلخرة و اآلخر للدنیا فابدأ بأمر 
اآلخرة و لتعظم رغبتك في الخیر و لتحسن فیه نیتك فإن اهللا عز و جل یعطي 
العبد علی قدر نیته و إذا أحب الخیر و أھله و لم یعمله کان إن شاء اهللا کمن عمله 

لقد کان بالمدینة أقوام ما سرتم من : فإن رسول اهللا ص قال حین رجع من تبوك
مسیر و ال ھبطتم من واد إال کانوا معکم ما حبسھم إال المرض یقول کانت لھم نیة 
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جنادي أھل مصر و إذ ولیتك ما ولیتك من ثم اعلم یا محمد إني ولیتك أعظم أ

أمر الناس فأنت محقوق أن تخاف فیه علی نفسك و تحذر فیه علی دینك و لو 
کان ساعة من نھار فإن استطعت أن ال تسخط فیھا ربك لرضی أحد من خلقه 

ء غیره خلفا منه فاشتد علی الظالم  فافعل فإن في اهللا خلفا من غیره و لیس في شي
  .»لخیر و قربھم إلیك و اجعلھم بطانتك و إخوانك و السالمو لن ألھل ا

بعث علي ع محمد بن أبي بکر أمیرا علی مصر فکتب : عن الحارث عن أبیه قال
إلی علي ع یسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانیة و عن زنادقة فیھم من یعبد 

کتب یسأله الشمس و القمر و فیھم من یعبد غیر ذلك و فیھم مرتد عن اإلسالم و 
أن أقم الحد فیھم علی «من مکاتب مات و ترك ماال و ولدا فکتب إلیه علي ع 

المسلم الذي فجر بالنصرانیة و ادفع النصرانیة إلی النصارى یقضون فیھا ما شاءوا و 
أمره في الزنادقة أن یقتل من کان یدعي اإلسالم و یترك سائرھم یعبدون ما شاءوا 

ترك وفاء لمکاتبته فھو غریم بید موالیه یستوفون ما  و أمره في المکاتب إن کان
  .»بقي من مکاتبته و ما بقي فلولده

أما «: کتب علي ع إلی محمد و أھل مصر: عن عبد اهللا بن الحسن عن عبایة قال
بعد فإني أوصیکم بتقوى اهللا و العمل بما أنتم عنه مسئولون فأنتم به رھن و أنتم 

و یحذرکم : کل نفس بما کسبت رھینة و قال: ل یقولإلیه صائرون فإن اهللا عز و ج
  فو ربك لنسئلنھم أجمعین عما کانوا یعملون: اهللا نفسه و إلی اهللا المصیر و قال

  فاعلموا
عباد اهللا أن اهللا سائلکم عن الصغیر من أعمالکم و الکبیر فإن یعذب فنحن أظلم و 

ن العبد إلی الرحمة و و اعلموا أن أقرب ما یکو  إن یعف ف ھو أرحم الراحمین
المغفرة حین یعمل بطاعة اهللا و مناصحته في التوبة فعلیکم بتقوى اهللا عز و جل 
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فإنھا تجمع من الخیر ما ال یجمع غیرھا و یدرك بھا من الخیر ما ال یدرك بغیرھا 

خیرا : و قیل للذین اتقوا ما ذا أنزل ربکم قالوا: خیر الدنیا و خیر اآلخرة یقول اهللا
و اعلموا   أحسنوا في ھذه الدنیا حسنة و لدار اآلخرة خیر و لنعم دار المتقین للذین

عباد اهللا أن المؤمن یعمل لثالث إما لخیر الدنیا فإن اهللا یثیبه بعمله في الدنیا قال 
فمن عمل هللا   و آتیناه أجره في الدنیا و إنه في اآلخرة لمن الصالحین  اهللا سبحانه

یا عباد الذین   لدنیا و اآلخرة و کفاه المھم فیھما و قد قالتعالی أعطاه أجره في ا
آمنوا اتقوا ربکم للذین أحسنوا في ھذه الدنیا حسنة و أرض اهللا واسعة إنما یوفی 

فما أعطاھم اهللا في الدنیا لم یحاسبھم به في اآلخرة   الصابرون أجرھم بغیر حساب
جنة و الزیادة ھي الدنیا و إما للذین أحسنوا الحسنی و زیادة فالحسنی ھي ال  قال

إن الحسنات یذھبن السیئات : لخیر اآلخرة فإن اهللا یکفر عنه بکل حسنة سیئة یقول
  حتی إذا کان یوم القیامة  ذلك ذکرى للذاکرین

حسبت لھم حسناتھم و أعطوا بکل واحدة عشر أمثالھا إلی سبعمائة ضعف فھو 
فأولئك لھم جزاء : عز و جلجزاء من ربك عطاء حسابا و یقول   الذي یقول

فارغبوا فیه و اعملوا به و تحاضوا   الضعف بما عملوا و ھم في الغرفات آمنون
علیه و اعلموا عباد اهللا أن المؤمنین المتقین ذھبوا بعاجل الخیر و آجله شارکوا 

قل : أھل الدنیا في دنیاھم و لم یشارکھم أھل الدنیا في آخرتھم یقول اهللا عز و جل
زینة اهللا التي أخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل ھي للذین آمنوا في  من حرم

سکنوا الدنیا   الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة کذلك نفصل اآلیات لقوم یعلمون
بأفضل ما سکنت و أکلوھا بأفضل ما أکلت شارکوا أھل الدنیا في دنیاھم أکلوا من 

ن و لبسوا من أفضل ما یلبسون و أفضل ما یأکلون و شربوا من أفضل ما یشربو
سکنوا بأفضل ما یسکنون و تزوجوا من أفضل ما یتزوجون و رکبوا من أفضل ما 
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یرکبون أصابوا لذة الدنیا مع أھل الدنیا مع أنھم غدا من جیران اهللا عز و جل 
یتمنون علیه فیعطیھم ما یتمنون ال یرد لھم دعوة و ال ینقص لھم نصیب من لذة 

   اق من کان له عقل و ال حول و ال قوة إال باهللافإلی ھذا یشت
و اعلموا عباد اهللا أنکم إن اتقیتم ربکم و حفظتم نبیکم في أھل بیته فقد عبدتموه 
بأفضل ما عبد و ذکرتموه بأفضل ما ذکر و شکرتموه بأفضل ما شکر و أخذتم 

أکثر بأفضل الصبر و جاھدتم بأفضل الجھاد و إن کان غیرکم أطول صالة منکم و 
صیاما إذ کنتم أتقی هللا منھم و أنصح ألولیاء األمر من آل محمد و أخشع و احذروا 
عباد اهللا الموت و نزوله و خذوا له عدته فإنه یدخل بأمر عظیم خیر ال یکون معه 
شر أبدا أو شر ال یکون معه خیر أبدا فمن أقرب إلی الجنة من عاملھا و من أقرب 

س أحد من الناس تفارق روحه جسده حتی یعلم إلی أي إلی النار من عاملھا إنه لی
المنزلین یصیر إلی الجنة أو إلی النار أ عدو ھو هللا أم ھو ولي له فإن کان ولیا هللا 
فتحت له أبواب الجنة و شرعت له طرقھا و رأى ما أعد اهللا له فیھا ففرغ من کل 

ار و شرعت له شغل و وضع عنه کل ثقل و إن کان عدوا هللا فتحت له أبواب الن
طرقھا و نظر إلی ما أعد اهللا له فیھا فاستقبل کل مکروه و ترك کل سرور کل ھذا 

الذین تتوفاھم المالئکة طیبین   یکون عند الموت و عنده یکون بیقین قال اهللا تعالی
   یقولون سالم علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم

م فألقوا السلم ما کنا نعمل الذین تتوفاھم المالئکة ظالمي أنفسھ  و یقول  تعملون
من سوء بلی إن اهللا علیم بما کنتم تعملون فادخلوا أبواب جھنم خالدین فیھا 

و اعلموا عباد اهللا أن الموت لیس منه فوت فاحذروه قبل   فلبئس مثوى المتکبرین
وقوعه و أعدوا له عدته فإنکم طرداء الموت و جدوا للثواب إن أقمتم له أخذکم 

نه أدرککم فھو ألزم لکم من ظلکم معقود بنواصیکم و الدنیا تطوى و إن ھربتم م
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من خلفکم فأکثروا ذکر الموت عند ما تنازعکم إلیه أنفسکم من الشھوات فإنه 
کفی بالموت واعظا و کان رسول اهللا ص کثیرا ما یوصي أصحابه بذکر الموت 

شھوات و اعلموا فیقول أکثروا ذکر الموت فإنه ھادم اللذات حائل بینکم و بین ال
عباد اهللا أن ما بعد الموت أشد من الموت لمن لم یغفر اهللا له و یرحمه و احذروا 

أنا بیت : القبر و ضمته و ضیقه و ظلمته و غربته فإن القبر یتکلم کل یوم و یقول
التراب و أنا بیت الغربة و أنا بیت الدود و الھوام و القبر روضة من ریاض الجنة أو 

مرحبا و أھال قد کنت : النار إن المسلم إذا دفن قالت له األرض حفرة من حفر
ممن أحب أن یمشي علی ظھري فستعلم إذا ولیتك کیف صنعي بك فیتسع له مد 

   البصر و إذا دفن
ال مرحبا و ال أھال فقد کنت ممن أبغض أن یمشي علی : الکافر قالت له األرض

ه حتی تلتقي أضالعه و ظھري فإذا ولیتك فستعلم کیف صنعي بك فتضم علی
فإن له معیشة ضنکا ھي عذاب القبر : اعلموا أن المعیشة الضنك التي قال اهللا تعالی

و إنه لیسلط علی الکافر في قبره تسعة و تسعین تنینا تنھش لحمه حتی یبعث لو 
أن تنینا منھا نفخ في األرض ما أنبتت ریعھا أبدا و اعلموا عباد اهللا أن أنفسکم و 

الرقیقة الناعمة التي یکفیھا الیسیر من العقاب ضعیفة عن ھذا فإن أجسادکم 
استطعتم أن ترحموا أنفسکم و أجسادکم مما ال طاقة لکم به و ال صبر لکم علیه 
فتعملوا بما أحب اهللا سبحانه و تترکوا ما کره فافعلوا و ال حول و ال قوة إال باهللا و 

القبر یوم یشیب فیه الصغیر و یسکر فیه اعلموا عباد اهللا أن ما بعد القبر أشد من 
و احذروا یوما عبوسا   الکبیر و یسقط فیه الجنین و تذھل کل مرضعة عما أرضعت

قمطریرا یوما کان شره مستطیرا أما إن شر ذلك الیوم و فزعه استطار حتی فزعت 
منه المالئکة الذین لیست لھم ذنوب و السبع الشداد و الجبال األوتاد و األرضون 
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و کانت   فکانت وردة کالدھان  المھاد و انشقت السماء فھي یومئذ واھیة و تغیرت

و نفخ في الصور فصعق : الجبال سرابا بعد ما کانت صما صالبا یقول اهللا سبحانه
   من في السماوات

فکیف بمن یعصیه بالسمع و البصر و اللسان و   و من في األرض إال من شاء اهللا
و البطن إن لم یغفر اهللا و یرحم و اعلموا عباد اهللا أن ما بعد الید و الرجل و الفرج 

ذلك الیوم أشد و أدھی علی من لم یغفر اهللا له من ذلك الیوم فإنه یقضي و یصیر 
إلی غیره إلی نار قعرھا بعید و حرھا شدید و عذابھا جدید و شرابھا صدید و 

ت هللا سبحانه فیھا رحمة و مقامعھا حدید ال یفتر عذابھا و ال یموت ساکنھا دار لیس
ء ال  وسعت کل شي  ال یسمع فیھا دعوة و اعلموا عباد اهللا أن مع ھذا رحمة اهللا التي
خیر   أعدت للمتقین  تعجز عن العبادة و جنة عرضھا کعرض السماوات و األرض

ال یکون معه شر أبدا و شھوة ال تنفد أبدا و لذة ال تفنی أبدا و مجمع ال یتفرق أبدا 
فیھا الفاکھة   بصحاف من ذھب  قد جاوروا الرحمن و قام بین أیدیھم الغلمان قوم

نعم و : یا رسول اهللا إني أحب الخیل أ في الجنة خیل؟ قال: و الریحان فقال رجل
الذي نفسي بیده إن فیھا خیال من یاقوت أحمر علیھا سروج الذھب یرکبون فتدف 

إني یعجبني الصوت الحسن أ في  یا رسول اهللا: بھم خالل ورق الجنة قال رجل
   نعم و الذي نفسي بیده إن اهللا لیأمر لمن: الجنة الصوت الحسن؟ قال

یحب ذلك منھم بشجر یسمعه صوتا بالتسبیح ما سمعت اآلذان بأحسن منه قط 
نعم و الذي نفسي : یا رسول اهللا إني أحب اإلبل أ في الجنة إبل؟ قال: قال رجل

من یاقوت أحمر علیھا رحال الذھب قد ألحقت ]  بخاتي[بیده إن فیھا بخات 
بنمارق الدیباج یرکبون فتزف بھم خالل ورق الجنة و إن فیھا صور ]  ألحفت[

اجعل : رجال و نساء یرکبون مراکب أھل الجنة فإذا أعجب أحدھم الصورة قال
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رب : صورتي مثل ھذه الصورة فیجعل صورته علیھا و إذا أعجبته صورة المرأة قال

صورة فالنة زوجته مثل ھذه الصورة فیرجع و قد صارت صورة زوجته علی  اجعل
ما اشتھی و إن أھل الجنة یزورون الجبار کل جمعة فیکون أقربھم منه علی منابر 
من نور و الذین یلونھم علی منابر من یاقوت و الذین یلونھم علی منابر من 

ك ینظرون إلی نور اهللا زبرجد و الذین یلونھم علی منابر من مسك فبینا ھم کذل
جل جالله و ینظر اهللا إلی وجوھھم إذ أقبلت سحابة تغشاھم فتمطر علیھم من 

   النعمة و اللذة و السرور و البھجة ما ال یعلمه إال اهللا سبحانه
بلی إن مع ھذا ما ھو أفضل منه رضوان اهللا األکبر فلو أننا لم یخوفنا إال : ثم قال

ن أن یشتد خوفنا مما ال طاقة لنا به و ال صبر لنا علیه ببعض ما خوفنا لکنا محقوقی
و أن یشتد شوقنا إلی ما ال غنی لنا عنه و ال بد لنا منه فإن استطعتم عباد اهللا أن 
یشتد خوفکم من ربکم و یحسن به ظنکم فافعلوا فإن العبد إنما تکون طاعته علی 

  .»قدر خوفه إن أحسن الناس طاعة هللا أشدھم له خوفا
  لصالة و الوضوءفي ا

انظر یا محمد صلواتك کیف تصلیھا فإنما أنت إمام ینبغي لك أن تتمھا و أن «
تحفظھا باألرکان و ال تخففھا و أن تصلیھا لوقتھا فإنه لیس من إمام یصلي بقوم 
فیکون في صالتھم نقص إال کان إثم ذلك علیه و ال ینقص ذلك من صالتھم شیئا 

   ة اغسل کفیك ثالث مراتثم الوضوء فإنه من تمام الصال
و تمضمض ثالث مرات و استنشق ثالث مرات و اغسل وجھك ثالث مرات ثم 
یدك الیمنی ثالث مرات إلی المرفق ثم یدك الشمال ثالث مرات إلی المرفق ثم 
امسح رأسك ثم اغسل رجلك الیمنی ثالث مرات ثم اغسل رجلك الیسرى ثالث 

الوضوء نصف اإلیمان : ضأ قال النبي صمرات فإني رأیت النبي ص ھکذا کان یتو
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انظر صالة الظھر فصلھا لوقتھا ال تعجل بھا عن الوقت لفراغ و ال تؤخرھا عن 
: الوقت لشغل فإن رجال جاء إلی رسول اهللا ص فسأله عن وقت الصالة فقال ص

أتاني جبرئیل فأراني وقت الصالة فصلی الظھر حین زالت الشمس ثم صلی العصر 
   قیة ثم صلی المغرب حین غابتو ھي بیضاء ن

الشمس ثم صلی العشاء حین غاب الشفق ثم صلی الصبح فأغلس به و النجوم 
مشتبکة کان النبي ص کذا یصلي قبلك فإن استطعت و ال قوة إال باهللا أن تلتزم 
السنة المعروفة و تسلك الطریق الواضح الذي أخذوا فافعل لعلك تقدم علیھم غدا 

ودك فإن النبي ص کان أتم الناس صالة و أحفظھم لھا و ثم انظر رکوعك و سج
: سبحان ربي العظیم و بحمده ثالث مرات و إذا رفع صلبه قال: کان إذا رکع قال

ء ما  ء أرضك و مل ء سماواتك و مل سمع اهللا لمن حمده اللھم لك الحمد مل
یا سبحان ربي األعلی و بحمده ثالث مرات اعلم : ء فإذا سجد قال شئت من شي

   ء من عملك یتبع صالتك و اعلم أن من محمد أن کل شي
ضیع الصالة فھو لغیرھا أضیع أسأل اهللا الذي یرى و ال یرى و ھو بالمنظر األعلی 
أن یجعلنا و إیاك ممن یحب ربنا و یرضی حتی یبعثنا و إیاکم علی شکره و ذکره 

ا و دیننا و أوالنا و ء اختاره لنا من دنیان و حسن عبادته و أداء حقه و علی کل شي
  .» ال خوف علیھم و ال ھم یحزنون  آخرتنا جعلنا اهللا و إیاکم من المتقین الذین

  في الوصیة
فإن استطعتم یا أھل مصر أن یصدق قولکم فعلکم و سرکم عالنیتکم و ال تخالف 
ألسنتکم قلوبکم فافعلوا عصمنا اهللا و إیاکم بالھدى و سلك بنا و بکم المحجة 

إیاکم و دعوة الکذاب ابن ھند و تأملوا و اعلموا أنه ال سواء إمام الھدى  الوسطی و
و إمام الردى و وصي النبي و عدو النبي جعلنا اهللا و إیاکم ممن یحب و یرضی و 
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قد قال النبي ص إني ال أخاف علی أمتي مؤمنا و ال مشرکا أما المؤمن فیمنعه اهللا 

ه و لکني أخاف علیکم کل منافق عالم بإیمانه و أما المشرك فیخزیه اهللا بشرک
من سرته : اللسان یقول ما تعرفون و یعمل ما تنکرون لیس به خفاء و قال النبي ص

خصلتان ال تجتمعان : حسناته و ساءته سیئاته فذلك المؤمن حقا و قد کان یقول
  في منافق حسن سمت و فقه في سنة

العمل بطاعته أعاننا اهللا و إیاك اعلم یا محمد أن أفضل الفقه الورع في دین اهللا و 
علی شکره و ذکره و أداء حقه و العمل بطاعته ثم إني أوصیك بتقوى اهللا في سر 
أمرك و عالنیته و علی أي حال کنت علیھا جعلنا اهللا و إیاك من المتقین ثم 
أوصیك بسبع ھن جوامع اإلسالم اخش اهللا و ال تخش الناس في اهللا فإن خیر 

العمل و ال تقض في أمر واحد بقضاءین مختلفین فیتناقض أمرك و القول ما صدقه 
تزیغ عن الحق و أحب لعامة رعیتك ما تحب لنفسك و أھل بیتك و الزم الحجة 
عند اهللا و أصلح أحوال رعیتك و خض الغمرات إلی الحق و ال تخف في اهللا لومة 

  .»بعیدھمالئم و انصح لمن استشارك و اجعل نفسك أسوة لقریب المسلمین و 
   في الصوم و االعتکاف

و علیك بالصوم فإن رسول اهللا ص عکف عاما في العشر األول من شھر رمضان و «
  عکف في العام المقبل في العشر

األوسط من شھر رمضان فلما کان العام الثالث رجع من بدر فقضی اعتکافه فنام 
اء و طین فلما فرأى في منامه لیلة القدر في العشر األواخر کأنه یسجد في م

استیقظ رجع من لیلته و أزواجه و أناس معه من أصحابه ثم إنھم مطروا لیلة ثالث 
و عشرین فصلی النبي ص حین أصبح فرئي في وجه النبي ص الطین فلم یزل 

من : یعتکف في العشر األواخر من شھر رمضان حتی توفاه اهللا و قال النبي ص
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کأنما صام السنة جعل اهللا خلتنا و إیاکم صام رمضان ثم صام ستة أیام من شوال ف

إخوانا علی   خلة المتقین و ود المخلصین و جمع بیننا و بینکم في دار الرضوان
إن شاء اهللا أحسنوا یا أھل مصر مؤازرة محمد و اثبتوا علی طاعتکم   سرر متقابلین

  .»تردوا حوض نبیکم ص
لي بن محمد بن أبي سیف قال إبراھیم حدثني عبد اهللا بن محمد بن عثمان عن ع

أن علیا ع لما أجاب محمد بن أبي بکر بھذا الجواب کان ینظر فیه و   عن أصحابه
یتعلمه و یقضي به فلما ظھر علیه و قتل أخذ عمرو بن العاص کتبه أجمع فبعث 

   بھا إلی معاویة بن أبي سفیان
ھو عند معاویة و کان معاویة ینظر في ھذا الکتاب و یعجبه فقال الولید بن عقبة و 

مه یا ابن : مر بھذه األحادیث أن تحرق فقال له معاویة: لما رأى إعجاب معاویة به
إنه ال رأي لك أ فمن الرأي أن یعلم الناس : أبي معیط إنه ال رأي لك فقال له الولید

: أن أحادیث أبي تراب عندك تتعلم منھا و تقضي بقضائه فعالم تقاتله؟ فقال معاویة
ني أن أحرق علما مثل ھذا و اهللا ما سمعت بعلم أجمع منه و ال ویحك أ تأمر

إن کنت تعجب من علمه و قضائه فعالم تقاتله؟ : أحکم و ال أوضح فقال الولید
لو ال أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا ألخذنا عنه ثم سکت ھنیئة ثم : فقال معاویة

بن أبي طالب و لکنا نقول  إنا ال نقول إن ھذه من کتب علي: نظر إلی جلسائه فقال
إن ھذه من کتب أبي بکر الصدیق کانت عند ابنه محمد فنحن نقضي بھا و نفتي 

  فلم تزل تلك الکتب في خزائن بني أمیة حتی ولي عمر بن عبد العزیز
فھو الذي أظھر أنھا من أحادیث علي بن أبي طالب ع فلما بلغ علي بن أبي طالب 

  .یة اشتد ذلك علیهع أن ذلك الکتاب صار إلی معاو
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قال أبو إسحاق فحدثنا بکر بن بکار عن قیس بن الربیع عن میسرة بن حبیب عن 

  صلی بنا علي ع فلما انصرف قال: عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قال
  سوف أکیس بعدھا و أستمر    أال عجزت عجزة ال أعتذر

      و أجمع األمر الشتیت المنتشر
إني استعملت محمد بن «: لمؤمنین سمعنا منك کذا؟ قالما بالك یا أمیر ا: قلنا» 

أبي بکر علی مصر فزعم أنه ال علم له بالسنة فکتبت إلیه کتابا فیه السنة فقتل و 
  .»أخذ الکتاب

  قصة محمد بن أبي بکر
فلم یلبث ابن أبي بکر شھرا کامال حتی بعث إلی : حدثنا المدائني عن أصحابه قال

یا ھؤالء إما أن : ن قیس بن سعد معاھدھم لھم فقالأولئك المعتزلین الذین کا
أنا ال نفعل فدعنا حتی : تدخلوا في طاعتنا و إما أن تخرجوا من بالدنا فبعثوا إلیه

ننظر إلی ما یصیر أمرنا و ال تعجل حربنا فأبی علیھم فامتنعوا منه و أخذوا حذرھم 
و أھل الشام و صارت و کانت وقعة صفین و ھم له ھائبون فلما أتاھم خبر معاویة 

أمورھم إلی الحکومة و أن علیا و أھل العراق قد رجعوا عن معاویة و أھل الشام 
اجترءوا علی محمد بن أبي بکر فأظھروا المنابذة له فلما رأى ذلك محمد بعث 

   ابن
جمھان البلوي إلیھم و فیھم یزید بن الحارث من بني کنانة فقاتلھم فقتلوه ثم بعث 

و خرج معاویة بن حدیج السکسکي فدعی إلی . کلب فقتلوه أیضا إلیھم رجال من
الطلب بدم عثمان فأجابه أناس کثیر آخرون و فسدت مصر علی محمد بن أبي 

ما لمصر إال أحد الرجلین صاحبنا الذي عزلناه «: بکر فبلغ علیا توثبھم علیه فقال
ن علي ع حین یعني قیس بن سعد أو مالك بن الحارث األشتر و کا» عنھا باألمس
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أقم أنت «: رجع عن صفین قد رد األشتر إلی عمله بالجزیرة و قال لقیس بن سعد

ثم اخرج إلی آذربیجان فکان » معي علی شرطتي حتی نفرغ من أمر ھذه الحکومة
قیس مقیما علی شرطته فلما انقضی أمر الحکومة کتب علي إلی مالك األشتر و ھو 

أستظھر به علی إقامة الدین و أقمع به نخوة  أما بعد فإنك ممن«: یومئذ بنصیبین
األثیم و أسد به الثغر المخوف و قد کنت ولیت محمد بن أبي بکر مصر فخرجت 

  علیه خوارج و ھو غالم حدث السن لیس بذي تجربة
للحروب و ال مجربا لألشیاء فاقدم علي لننظر فیما ینبغي و استخلف علی عملك 

فأقبل مالك إلی علي ع و استخلف علی عمله  .»أھل الثقة و النصیحة و السالم
شبیب بن عامر األزدي و ھو جد الکرماني الذي کان بخراسان صاحب نصر بن 
: سیار فلما دخل مالك علی علي ع حدثه حدیث مصر و خبره خبر أھلھا و قال

لیس لھا غیرك فاخرج إلیھا رحمك اهللا فإني إن لم أوصك اکتفیت برأیك و «
ما أھمك و اخلط الشدة باللین و ارفق ما کان الرفق أبلغ و اعتزم استعن باهللا علی 

فخرج األشتر من عند علي ع فأتی » .علی الشدة حین ال یغني عنك إال الشدة
رحله فتھیأ للخروج إلی مصر و أتت معاویة عیونه فأخبروه بوالیة األشتر مصر 

علیھا کان أشد فعظم ذلك علیه و قد کان طمع في مصر فعلم أن األشتر إن قدم 
علیه من محمد بن أبي بکر فبعث معاویة إلی رجل من أھل الخراج یثق به فقال 

إن األشتر قد ولي مصر فإن کفیتنیه لم آخذ منك خراجا ما بقیت و بقیت : له
فخرج األشتر من عند علي ع حتی أتی القلزم حیث . فاحتل له بما قدرت علیه

  .نتھی إلیه أقام بهترکب السفن من مصر إلی الحجاز فلما ا
  خبر قتل األشتر رحمه اهللا و تولیته مصر



  
  
  
  
  
  

  ٥٣٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
إن أھل مصر کتبوا إلی علي ع أن یکتب علیھم من یکون علیھا فبعث إلیھم 
األشتر قال المدائني في إسناده إن األشتر لما أتی القلزم أتی الخراجي الذي دسه 

راج فنزل به ھذا منزل فیه طعام و علف و إني رجل من أھل الخ: معاویة فقال
األشتر فأتاه الدھقان بعلف و طعام حتی إذا طعم أتاه بشربة من عسل قد جعل فیھا 

  .سما فسقاه إیاه فلما شربھا مات
: أن علیا کتب إلیھم:  عن جابر و ذکر ذلك عن الشعبي عن صعصعة بن صوحان

 من عبد اهللا علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین إلی من بمصر من المسلمین سالم«
علیکم فإني أحمد إلیکم اهللا الذي ال إله إال ھو أما بعد فإني قد بعثت إلیکم عبدا 
من عباد اهللا ال ینام أیام الخوف و ال ینکل عن األعداء حذار الدوائر ال ناکل عن 
قدم و ال واه في عزم من أشد عباد اهللا بأسا و أکرمھم حسبا أضر علی الفجار من 

  حریق النار و أبعد
دنس أو عار و ھو مالك بن الحارث األشتر ال نابي الضریبة و ال کلیل  الناس من

الحد حلیم في الجد رزین في الحرب ذو رأي أصیل و صبر جمیل فاسمعوا له و 
أطیعوا أمره فإن أمرکم بالنفر فانفروا و إن أمرکم بالمقام فأقیموا فإنه ال یقدم و ال 

یحة لکم و شدة شکیمة علی یحجم إال بأمري و قد آثرتکم به علی نفسي نص
عدوکم عصمکم اهللا بالھدى و ثبتکم بالتقی و وفقنا و إیاکم لما یحب و یرضی و 

إنه ھلك حین أتی : قال جابر عن الشعبي. »السالم علیکم و رحمة اهللا و برکاته
  .عقبة أفیق

أن علیا ع لما بعث األشتر إلی مصر والیا علیھا و بلغ   عن عاصم بن کلیب عن أبیه
عاویة خبره بعث رسوال یتبع األشتر إلی مصر یأمره باغتیاله فحمل معه مزودین م

  فیھما شراب و صحب األشتر
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فاستسقی األشتر یوما فسقاه من أحدھما ثم استسقی ثانیة فسقاه من اآلخر و فیه 

  .سم فشربه فمالت عنقه فطلبوا الرجل ففاتھم
ل عمر فلم یزل المولی یذکر أن معاویة دس لألشتر مولی آل  عن مغیرة بن الضبي

لألشتر فضل علي و بني ھاشم حتی اطمأن إلیه األشتر و استأنس به فقدم األشتر 
ھل لك أصلحك اهللا : یوما ثقله أو تقدم ثقله فاستسقی ماء فقال له مولی آل عمر

قال و قد کان معاویة قال ألھل . في شربة سویق؟ فسقاه شربة سویق فیھا سم فمات
س إلیه مولی آل عمر ادعوا علی األشتر فدعوا علیه فلما بلغه موته قال لما د: الشام

قال إبراھیم و قد روي من بعض الوجوه أن األشتر . أ ال ترون کیف استجیب لکم
  .قتل بمصر بعد قتال شدید و الصحیح أنه سقي السم قبل أن یبلغ مصر

محمد بن أبي و حدثنا محمد بن عبد اهللا بن عثمان عن علي بن : قال إبراھیم
  أیھا: أن معاویة أقبل یقول ألھل الشام  سیف المدائني عن بعض أصحابه

الناس إن علیا قد وجه األشتر إلی أھل مصر فادعوا اهللا أن یکفیکموه فکانوا کل 
یوم یدعون اهللا في دبر کل صالة و أقبل الذي سقاه السم إلی معاویة فأخبره بھالك 

أما بعد فإنه کان لعلي بن أبي طالب یدان : طیبا فقالاألشتر فقام معاویة في الناس خ
یمینان قطعت إحداھما یوم صفین یعني عمار بن یاسر و قطعت األخرى الیوم 

  .یعني مالك األشتر
إنا هللا «: فلما بلغ علیا ع موت األشتر قال: عن الشعبي عن صعصعة بن صوحان قال

ھم إني أحتسبه عندك فإن موته من الل  و الحمد هللا رب العالمین  و إنا إلیه راجعون
و لقي ربه مع أنا قد   مصائب الدھر فرحم اهللا مالکا فقد وفی بعھده و قضی نحبه

وطنا أنفسنا علی أن نصبر علی کل مصیبة بعد مصابنا برسول اهللا ص فإنھا أعظم 
  .»المصائب
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: و حدثنا محمد بن ھشام المرادي عن جریر بن عبد الحمید عن مغیرة الضبي قال

  .لم یزل أمر علي شدید حتی مات األشتر و کان األشتر أسود من األحنف بالبصرة
   حدثنا محمد بن عبد اهللا عن ابن أبي سیف المدائني عن فضیل

دخلنا علی علي ع حین بلغه موت األشتر فجعل : بن خدیج عن أشیاخ النخع قالوا
ن جبال لکان فندا و لو هللا در مالك و ما مالك لو کا«: یتلھف و یتأسف علیه و یقول

کان حجرا لکان صلدا أما و اهللا لیھدن موتك عالما و لیفرعن عالما علی مثل مالك 
فقال علقمة بن قیس النخعي فما زال : قال» فلتبك البواکي و ھل موجود کمالك؟

علي یتلھف و یتأسف حتی ظننا أنه المصاب به دوننا و قد عرف ذلك في وجھه 
  .أیاما

لما أصیب األشتر وجدنا في ثقله رسالة : یج عن مولی األشتر قالمن فضیل بن خد
عن عبد اهللا علي أمیر المؤمنین إلی   بسم اهللا الرحمن الرحیم«علي إلی أھل مصر 

النفر من المسلمین الذین غضبوا هللا إذ عصي في أرضه و ضرب الجور برواقه علی 
   البر و الفاجر فال حق

عنه سالم علیکم فإني أحمد إلیکم اهللا الذي ال إله  یستراح إلیه و ال منکر یتناھی
إال ھو أما بعد فقد وجھت إلیکم عبدا من عباد اهللا ال ینام أیام الخوف و ال ینکل 
عن األعداء حذار الدوائر أشد علی الکفار من حریق النار و ھو مالك بن الحارث 

ال نابي الضریبة  األشتر أخو مذحج فاسمعوا له و أطیعوا فإنه سیف من سیوف اهللا
و ال کلیل الحد فإن أمرکم أن تقیموا فأقیموا و إن أمرکم أن تنفروا فانفروا و إن 
أمرکم أن تحجموا فاحجموا فإنه ال یقدم و ال یحجم إال بأمري و قد آثرتکم به 
علی نفسي لنصیحته و شدة شکیمته علی عدوه عصمکم اهللا بالحق و ثبتکم بالیقین 

  .»حمة اهللا و برکاتهو السالم علیکم و ر
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   أن محمد بن أبي بکر لما بلغه أن:  و أخبرني ابن أبي سیف عن أصحابه

علیا ع قد وجه األشتر إلی مصر شق علیه فکتب علي ع عند مھلك األشتر إلی 
سالم علیك فقد بلغني موجدتك من تسریحي األشتر إلی «محمد بن أبي بکر 

د و ال استزادة لك مني في الجد و لو عملك و لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجھا
نزعت ما حوت یداك من سلطانك لولیتك ما ھو أیسر مئونة علیك و أعجب والیة 
إلیك أال إن الرجل الذي کنت ولیته مصر کان رجال لنا مناصحا و علی عدونا 
شدیدا فرحمة اهللا علیه و قد استکمل أیامه و القی حمامه و نحن عنه راضون 

و ضاعف له الثواب و أحسن له المآب فأصحر لعدوك و شمر فرضي اهللا عنه 
للحرب و ادع إلی سبیل ربك بالحکمة و الموعظة الحسنة و أکثر ذکر اهللا و 
االستعانة به و الخوف منه یکفك ما أھمك و یعنك علی ما والك أعاننا اهللا و إیاك 

ر رضي اهللا عنه فکتب إلیه محمد بن أبي بک. »علی ما ال ینال إال برحمته و السالم
لعبد اهللا علي أمیر المؤمنین من محمد بن أبي بکر   بسم اهللا الرحمن الرحیم  جوابه

سالم علیك فإني أحمد إلیك اهللا الذي ال إله إال ھو أما بعد فقد انتھی إلي کتاب 
  أمیر

المؤمنین و فھمته و عرفت ما فیه و لیس أحد من الناس أشد علی عدو أمیر 
رأف و أرق لولیه مني و قد خرجت فعسکرت و آمنت الناس إال المؤمنین و ال أ

من نصب لنا حربا و أظھر لنا خالفا و أنا متبع أمر أمیر المؤمنین و حافظه و الجئ 
  .علی کل حال و السالم  و اهللا المستعان  إلیه و قائم به

أن أھل الشام لما انصرفوا من صفین کانوا   عن عبد اهللا بن حوالة األزدي ۱
نتظرون ما یأتي به الحکمان فلما انصرفا و تفرقا و بایع أھل الشام معاویة بالخالفة ی

فلم یزدد معاویة إال قوة و اختلف أھل العراق علی علي ع فما کان لمعاویة ھم إال 



  
  
  
  
  
  

  ٥٣٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
مصر و قد کان ألھلھا ھائبا لقربھم منه و شدتھم علی من کان علی رأي عثمان و 

ھم قتل عثمان و خالفوا علیا مع أنه کان یرجو أن قد کان علم أن بھا قوما قد ساء
فدعا : یکون له فیھا معاونه إذا ظھر علیھا علی حرب علي ع لعظم خراجھا قال

   معاویة من کان معه من قریش عمرو بن العاص
السھمي و حبیب بن مسلمة الفھري و بسر بن أرطاة العامري و الضحاك بن قیس 

الولید و دعا من غیر قریش نحو شرحبیل بن  الفھري و عبد الرحمن بن خالد بن
أ تدرون لما ذا : السمط و أبي األعور السلمي و حمزة بن مالك الھمداني فقال

فإني دعوتکم ألمر ھو لي مھم و أرجو أن یکون اهللا قد : ال قال: دعوتکم؟ قالوا
ما ندري إن اهللا لم یطلع علی غیبه أحدا و : أعان علیه فقال له القوم أو من قال منھم

ما ترید فقال له عمرو بن العاص أرى و اهللا أن أمر ھذه البالد لکثرة خراجھا و 
عدد أھلھا قد أھمك فدعوتنا لتسألنا عن رأینا في ذلك فإن کنت لذلك دعوتنا و 
له جمعتنا فاعزم و اصرم و نعم الرأي ما رأیت إن في افتتاحھا عزك و عز 

أھمك یا : لیك فقال له معاویة مجیباأصحابك و کبت عدوك و ذل أھل الخالف ع
ابن العاص ما أھمك و ذلك أن عمرو بن العاص کان بایع معاویة علی قتال علي 

إن : بن أبي طالب ع و أن له مصر طعمة ما بقي فأقبل معاویة علی أصحابه و قال
  لکنا ال ندري و لعل أبا عبد: ھذا یعني ابن العاص قد ظن و قد حقق ظنه قالوا له

ثم إن . و أنا أبو عبد اهللا إن أشبه الظنون ما شابه الیقین: قد أصاب فقال عمرواهللا 
أما بعد فقد رأیتم کیف صنع اهللا لکم في : معاویة حمد اهللا و أثنی علیه و قال

حربکم ھذه علی عدوکم و لقد جاءوکم و ھم ال یشکون أنھم یستأصلون بیضتکم 
بغیظھم لم ینالوا   ي أیدیھم فردھم اهللاو یحوزون بالدکم ما کانوا یرون إال أنکم ف

و کفاکم مئونتھم و حاکمتموھم إلی اهللا فحکم   خیرا و کفی اهللا المؤمنین القتال
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لکم علیھم ثم جمع لنا کلمتنا و أصلح ذات بیننا و جعلھم أعداء متفرقین یشھد 
بعضھم علی بعض بالکفر و یسفك بعضھم دم بعض و اهللا إني ألرجو أن یتم اهللا 

نا ھذا األمر و قد رأیت أن أحاول حرب مصر فما ذا ترون؟ فقال له عمرو قد ل
أخبرتك عما سألت و أشرت علیك بما سمعت فقال معاویة للقوم ما ترون فقالوا 

إن عمرا قد عزم و صرم بما قال و لم یفسر کیف : نرى ما رأى عمرو فقال معاویة
  نع أرى أن تبعث جیشافإني أشیر علیك کیف تص: ینبغي أن نصنع قال عمرو

کثیفا علیھم رجل صارم تأمنه و تثق به فیأتي مصر فیدخلھا فإنه سیأتیه من کان 
من أھلھا علی مثل رأینا فیظاھره علی من کان بھا من عدونا فإن اجتمع بھا جندك 
و من کان بھا من شیعتك علی من بھا من أھل حربك رجوت أن یعز اهللا نصرك و 

ء غیر ھذا نعمله فیما بیننا و بینھم قبل  ھل عندك شي: ویةیظھر فلجك قال له معا
فإن رأیي غیر ھذا أرى أن نکاتب من کان بھا من : ما أعلمه قال معاویة: ھذا؟ قال

شیعتنا و من کان بھا من عدونا فأما شیعتنا فنأمرھم بالثبات علی أمرھم و نمنیھم 
صلحنا و نمنیھم شکرنا و  قدومنا علیھم و أما من کان بھا من عدونا فندعوھم إلی

نخوفھم حربنا فإن صلح لنا ما قبلھم بغیر حرب و ال قتال فذلك ما أحببنا و إال 
فحربھم بین أیدینا إنك یا ابن العاص المرؤ أمین بورك لك في العجلة و بورك لي 

فاعمل بما أراك اهللا فو اهللا ما أرى أمرك و أمرھم یصیر إال : في التؤدة قال له عمرو
فکتب معاویة عند ذلك إلی مسلمة بن مخلد األنصاري و : الحرب العوان قالإلی 
   إلی

أما بعد   بسم اهللا الرحمن الرحیم: معاویة بن حدیج الکندي و کانا قد خالفا علیا ع
فإن اهللا عز و جل قد ابتعثکما ألمر عظیم أعظم به أجرکما و رفع به ذکرکما و 

لخلیفة المظلوم و غضبتما هللا إذ ترك حکم زینکما به في المسلمین طلبتما بدم ا
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الکتاب و جاھدتما أھل الظلم و العدوان فأبشرا برضوان اهللا و عاجل نصرة أولیاء 
اهللا و المواساة لکما في دار الدنیا و سلطاننا حتی ینتھي ذلك إلی ما یرضیکما و 

إلی یؤدى به حقکما فالزما أمرکما و جاھدا عدوکما و ادعوا المدبرین عنکما 
ھداکما فکأن الجیش قد أظل علیکما فانقشع کل ما تکرھان و أدام کل ما تھویان 

و بعث بالکتاب مع مولی له یقال له سبیع فخرج الرسول بکتابه . و السالم علیکما
حتی قدم به علیھما بمصر و محمد بن أبي بکر یومئذ أمیرھا قد ناصبه ھؤالء النفر 

ن اإلقدام علیه فدفع الکتاب إلی مسلمة بن الحرب بھا و ھم عنه متنحون یھابو
   الق به معاویة بن حدیج ثم القني به حتی: مخلد فلما قرأه قال له

إن : أجیب عني و عنه فانطلق إلیه الرسول بکتاب معاویة فأقرأه إیاه ثم قال له
: قل له: مسلمة قد أمرني أن أرد الکتاب إلیه لکي یجیب معاویة عنك و عنه قال

تی مسلمة بالکتاب فکتب مسلمة الجواب عنه و عن معاویة بن حدیج فلیفعل فأ
أما بعد فإن ھذا األمر الذي قد ندبنا له أنفسنا و ابتعثنا : إلی معاویة بن أبي سفیان

اهللا به علی عدونا أمر نرجو به ثواب ربنا و النصر علی من خالفنا و تعجل النقمة 
ادنا و نحن بھذه األرض قد نفینا علی من سعی علی إمامنا و طأطأ الرکض في جھ

من کان بھا من أھل البغي و أنھضنا من کان بھا من أھل القسط و العدل و قد 
ذکرت مؤازرتك في سلطانك و ذات یدك و باهللا إنه ال من أجل مال غضبنا و ال 
إیاه أردنا فإن یجمع اهللا لنا ما نرید و نطلب و یؤتنا ما نتمنی فإن الدنیا و اآلخرة هللا 

فآتاھم اهللا   رب العالمین و قد یؤتیھما اهللا جمیعا عالما من خلقه کما قال في کتابه
عجل علینا بخیلك و   ثواب الدنیا و حسن ثواب اآلخرة و اهللا یحب المحسنین

  رجلك فإن عدونا
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قد کان علینا حربا و کنا فیھم قلیال و قد أصبحوا لنا ھائبین و أصبحنا لھم منابذین 

.  من قبلك یفتح اهللا علیك و ال قوة إال به و ھو حسبنا و نعم الوکیل فإن یأتنا مدد
فجاء ھذا الکتاب معاویة و ھو یومئذ بفلسطین فدعا النفر الذین سمیناھم من : قال

نرى أن تبعث : ما ذا ترون؟ قالوا: قریش و غیرھم و أقرأھم الکتاب و قال لھم
فتجھز إلیھا یا أبا : قال معاویة. تعالیإلیھم جندا من قبلك فإنك مفتتحھا إن شاء اهللا 

عبد اهللا یعني عمرو بن العاص فبعثه في ستة آالف رجل فخرج یسیر و خرج معه 
معاویة یودعه فقال له معاویة عند وداعه إیاه أوصیك بتقوى اهللا یا عمرو و بالرفق 

من فإنه یمن و بالتؤدة فإن العجلة من الشیطان و بأن تقبل من أقبل و أن تعفو ع
أدبر أنظره فإن تاب و أناب قبلت منه و إن أبی فإن السطوة بعد المعرفة أبلغ في 
الحجة و أحسن في العاقبة و ادع الناس إلی الصلح و الجماعة فإن أنت ظفرت 

  .فلیکن أنصارك آثر الناس عندك و کل الناس فأول حسنا
  توجیه معاویة عمرو بن العاص إلی مصر

الناس عن علي ع و تخاذلھم أرسل عمرو بن العاص إلی إن معاویة لما بلغه تفرق 
مصر في جیش من أھل الشام فسار حتی دنا من مصر فتلقی محمد بن أبي بکر و 
کان عامل علي علی مصر فلما نزل أداني مصر اجتمعت إلیه العثمانیة فأقام بھا و 

ال أحب  أما بعد فتنح عني بدمك یا ابن أبي بکر فإني: کتب إلی محمد بن أبي بکر
أن یصیبك مني ظفر و إن الناس بھذه البالد قد أجمعوا علی خالفك و رفض 
أمرك و ندموا علی اتباعك و ھم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان فاخرج منھا 

و بعث عمرو أیضا مع ھذا الکتاب بکتاب : قال. فإني لك من الناصحین و السالم
ي و الظلم عظیم الوبال و إن سفك الدم أما بعد فإن غب البغ: -معاویة إلیه و فیه

الحرام ال یسلم صاحبه من النقمة في الدنیا و التبعة الموبقة في اآلخرة و ما نعلم 
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أحدا کان أعظم علی عثمان بغیا و ال أسوأ له عیبا و ال أشد علیه خالفا منك 
سعیت علیه في الساعین و ساعدت علیه مع المساعدین و سفکت دمه مع 

   م أنت تظن أني عنك نائم ثم تأتي بلدة فتأمن فیھا و جلالسافکین ث
أھلھا أنصاري یرون رأیي و یرفعون قولي و یستصرخونني علیك و قد بعثت إلیك 
قوما حناقا علیك یستسفکون دمك و یتقربون إلی اهللا بجھادك قد أعطوا اهللا عھدا 

و بأیدي غیرھم من لیقتلنك و لو لم یکن منھم إلیك ما قالوا لقتلك اهللا بأیدیھم أ
أولیائه فأحذرك و أنذرك و أحب أن یقتلوك بظلمك و وقیعتك و عدوانك علی 
عثمان یوم الدار تطعن بمشاقصك فیما بین أحشائه و أوداجه و لکني أکره أن 

فطوى محمد بن : قال. تقتل و لن یسلمك اهللا من القصاص أین کنت أبدا و السالم
علي ع و کتب إلیه أما بعد فإن العاصي ابن  أبي بکر کتابیھما و بعث بھما إلی

العاص قد نزل أداني مصر و اجتمع إلیه من أھل البلد کل من کان یرى رأیھم و 
   قد جاء في جیش جرار و قد رأیت

ممن قبلي بعض الفشل فإن کان لك في أرض مصر حاجة فأمددني باألموال و 
ني رسولك بکتابك تذکر أن أما بعد فقد جاء«فکتب إلیه علي ع . الرجال و السالم

ابن العاص قد نزل أداني مصر في جیش جرار و أن من کان علی مثل رأیه قد 
خرج إلیه و خروج من کان یرى رأیه خیر لك من إقامته عندك و ذکرت أنك قد 
رأیت ممن قبلك فشال فال تفشل و إن فشلوا حصن قریتك و اضمم إلیك شیعتك 

ی القوم کنانة بن بشر المعروف بالنصیحة و و أذك الحرس في عسکرك و اندب إل
التجربة و البأس و أنا نادب إلیك الناس علی الصعب و الذلول فاصبر لعدوك و 
امض علی بصیرتك و قاتلھم علی نیتك و جاھدھم محتسبا هللا و إن کانت فئتك 
أقل الفئتین فإن اهللا یعز القلیل و یخذل الکثیر و قد قرأت کتابي الفاجرین 
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بین علی المعصیة و المتالئمین علی الضاللة و المرتشیین في الحکومة المتحا

   المتکبرین علی أھل الدین اللذین
استمتعا بخالقھما فال یھدنك إرعادھما و إبراقھما و أجبھما إن کنت لم تجبھما 

قال فکتب محمد بن أبي بکر . »بما ھما أھله فإنك تجد مقاال ما شئت و السالم
أما بعد فقد أتاني کتابك تذکر من أمر عثمان أمرا ال : -کتابهإلی معاویة جواب 

أعتذر إلیك منه و تأمرني بالتنحي عنك کأنك لي ناصح و تخوفني بالمثلة کأنك 
علي شفیق و أنا أرجو أن تکون الدائرة علیکم و أن یھلککم اهللا في الوقعة و أن 

لدنیا فکم و کم لعمري من ینزل بکم الذل و أن تولوا الدبر فإن یکن لکم األمر في ا
و إلی اهللا المصیر و إلیه ترد   ظالم قد نصرتم و کم من مؤمن قد قتلتم و مثلتم به

و کتب محمد : قال.  و اهللا المستعان علی ما تصفون  األمور و ھو أرحم الراحمین
أما بعد فقد فھمت کتابك و : - بن أبي بکر إلی عمرو بن العاص جواب کتابه

زعمت أنك ال تحب أن یصیبني منك ظفر فأشھد باهللا أنك  علمت ما ذکرت و
لمن المبطلین و زعمت أنك لي ناصح و أقسم أنك عندي ظنین و زعمت أن أھل 

   البلد قد رفضوني و ندموا علی
و نعم   اتباعي فأولئك حزبك و حزب الشیطان الرجیم حسبنا اهللا رب العالمین

و أقبل عمرو بن : قال. رب العرش العظیمو توکلت علی اهللا العزیز الرحیم   الوکیل
العاص فقصد مصر فقام محمد بن أبي بکر في الناس فحمد اهللا و أثنی علیه و 

أما بعد یا معاشر المؤمنین فإن القوم الذین کانوا : صلی علی محمد ص ثم قال
ینتھکون الحرمة و یغشون الضاللة و یستطیلون بالجبریة قد نصبوا لکم العداوة و 

إلیکم بالجنود فمن أراد الجنة و المغفرة فلیخرج إلی ھؤالء القوم فلیجالدھم  ساروا
في اهللا انتدبوا رحمکم اهللا مع کنانة بن بشر و من یجیب معه من ]  فلیجاھدھم[
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کندة فانتدب معه نحو ألفي رجل و تخلف محمد في نحو ألفین و استقبل عمرو 

نانة فلما دنا منه سرح نحوه کنانة و ھو علی مقدمة محمد فأقبل عمرو نحو ک
الکتائب کتیبة بعد کتیبة فجعل کنانة ال یأتیه کتیبة من کتائب أھل الشام إال شد 
علیھا بمن معه فیضربھا حتی یلحقھا بعمرو ففعل ذلك مرارا فلما رأى عمرو ذلك 
بعث إلی معاویة بن حدیج الکندي فأتاه مثل الدھم فلما رأى کنانة ذلك الجیش 

   ه و نزل معهنزل عن فرس
و ما کان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا کتابا : أصحابه فضاربھم بسیفه و ھو یقول

مؤجال و من یرد ثواب الدنیا نؤته منھا و من یرد ثواب اآلخرة نؤته منھا و سنجزي 
  .ثم ضاربھم بسیفه حتی استشھد رحمه اهللا  الشاکرین

   قتل محمد بن أبي بکر رحمة اهللا علیه
ن العاص لما قتل کنانة أقبل نحو محمد بن أبي بکر و قد تفرق عنه إن عمرو ب

أصحابه فلما رأى ذلك محمد خرج یمضي في الطریق حتی انتھی إلی خربة في 
الطریق فأوى إلیھا و جاء عمرو بن العاص حتی دخل الفسطاط و خرج معاویة بن 

طریق حدیج في طلب محمد بن أبي بکر حتی انتھی إلی علوج علی قارعة ال
إني دخلت تلك الخربة : ال فقال أحدھم: ھل مر بکم أحد تنکرونه؟ قالوا: فسألھم

ابن حدیج ھو ھو و رب الکعبة فانطلقوا یرکضون : فإذا أنا فیھا برجل جالس فقال
  .حتی دخلوا علیه و استخرجوه و قد کاد یموت عطشا فأقبلوا به نحو الفسطاط

ر إلی عمرو بن العاص و کان في جنده و وثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بک: قال
و اهللا ال یقتل أخي صبرا ابعث إلی معاویة بن حدیج فانھه عن قتله فأرسل : فقال

أ قتلتم کنانة بن بشر ابن عمي و : عمرو إلی معاویة أن ائتني بمحمد فقال معاویة
أ کفارکم خیر من أولئکم أم لکم براءة في الزبر فقال   أخلي عن محمد ھیھات
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ال سقاني اهللا إن سقیتك قطرة أبدا : اسقوني قطرة من الماء فقال معاویة: دمحم

إنکم منعتم عثمان أن یشرب الماء حتی قتلتموه ظامیا محرما فسقاه اهللا من الرحیق 
المختوم و اهللا ألقتلنك یا ابن أبي بکر و أنت ظمآن فیسقیك اهللا من الحمیم و 

بن الیھودیة النساجة لیس ذلك إلیك و ال یا ا: الغسلین فقال له محمد بن أبي بکر
إلی من ذکرت إنما ذلك إلی اهللا یسقي أولیاءه و یظمئ أعداءه و ھم أنت و 
قرناؤك و من توالك و تولیته و اهللا لو کان سیفي في یدي ما بلغتم مني ما بلغتم 

   فقال له معاویة بن
رقه علیك أ تدري ما أصنع بك أدخلك جوف ھذا الحمار المیت ثم أح: حدیج

بالنار؟ فقال محمد إن فعلتم ذلك بي فطال ما فعلتم ذلك بأولیاء اهللا و ایم اهللا إني 
ألرجو أن یجعل اهللا ھذه النار التي تخوفني بھا بردا و سالما کما جعلھا علی 
إبراھیم خلیله و أن یجعلھا علیك و علی أولیائك کما جعلھا علی نمرود و أولیائه 

اهللا و إمامك یعني معاویة بن أبي سفیان و ھذا و أشار  و إني ألرجو أن یحرقك
زادھا اهللا سعیرا فقال له معاویة   کلما خبت  إلی عمرو بن العاص بنار تلظی علیکم

و ما أنت و : إني ال أقتلك ظلما إنما أقتلك بعثمان فقال له محمد: بن حدیج
و   هللا عز و جلعثمان؟ إن عثمان عمل بغیر الحق و بدل حکم القرآن و قد قال ا

و فأولئك   و فأولئك ھم الظالمون  من لم یحکم بما أنزل اهللا فأولئك ھم الکافرون
فنقمنا علیه أشیاء عملھا فأردنا أن یختلع من عملنا فلم یفعل فقتله   ھم الفاسقون

من قتله من الناس فغضب معاویة بن حدیج فقدمه فضرب عنقه ثم ألقاه في جوف 
فلما بلغ ذلك عائشة أم المؤمنین جزعت علیه جزعا شدیدا . حمار و أحرقه بالنار

و قنتت في دبر کل صالة تدعو علی معاویة بن أبي سفیان و عمرو بن العاص و 
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معاویة بن حدیج و قبضت عیال محمد أخیھا و ولده إلیھا فکان القاسم بن محمد 

  .بن أبي بکر في عیالھا
  .یسب علي بن أبي طالب عو کان معاویة بن حدیج ملعونا خبیثا و کان 

دخل معاویة بن حدیج علی الحسن بن علي بن : حدثنا داود بن أبي عوف قال: قال
ویلك یا معاویة أنت الذي تسب أمیر «: أبي طالب ع مسجد المدینة فقال له الحسن

المؤمنین علي بن أبي طالب أما و اهللا لئن رأیته یوم القیامة و ما إن أظنك تراه 
  .»عن ساق یضرب وجوه المنافقین ضرب غریبة اإلبللترینه کاشفا 

حلفت عائشة ال تأکل شواء : عن عبد الملك بن عمیر عن عبد اهللا بن شداد قال
   أبدا فما أکلت شواء بعد مقتل محمد حتی لحقت باهللا و ما عثرت

  .تعس معاویة بن أبي سفیان و عمرو بن العاص و معاویة بن حدیج: قط إال قالت
أن أسماء بنت عمیس لما أتاھا نعي محمد بن أبي بکر و ما صنع :  قعن أبي إسحا

  .به کظمت حزنھا و قامت إلی مسجدھا حتی شخبت دما
أن أبا بکر خرج في غزاة فرأت أسماء بنت عمیس : عن أبي إسماعیل کثیر النواء

في منامھا و ھي تحته کأن أبا بکر مخضب بالحناء رأسه و لحیته و علیه ثیاب 
إن صدقت رؤیاك فقد قتل أبو بکر إن : ت إلی عائشة فأخبرتھا فقالتبیض فجاء

ما «: خضابه الدم و إن ثیابه أکفانه ثم بکت فدخل النبي ص و ھي کذلك فقال
یا رسول اهللا ما أبکاھا أحد و لکن أسماء ذکرت رؤیا رأتھا ألبي : ؟ فقالوا»أبکاھا

یرجع أبو بکر صالحا  لیس کما عبرت عائشة و لکن«: بکر فأخبر النبي ص فقال
فیلقی أسماء فتحمل منه أسماء بغالم تسمیه محمدا یجعله اهللا غیظا علی الکافرین 

  ..فکان الغالم محمد بن أبي بکر رحمه اهللا قتل یومئذ فکان کما أخبر» و المنافقین



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٥٤٥ 

                                                                                                                                  
و کتب عمرو بن العاص إلی معاویة بن أبي سفیان عند قتل محمد بن أبي : قال

أما بعد فإنا لقینا محمد بن أبي بکر و کنانة بن بشر في جموع : بشربکر و کنانة بن 
أھل مصر فدعوناھم إلی الکتاب و السنة فعصوا الحق و تھوکعوا في الضالل 
فجاھدناھم فاستنصرنا اهللا علیھم فضرب اهللا وجوھھم و أدبارھم و منحنا أکتافھم 

  .و السالم  لعالمینفقتل محمد بن أبي بکر و کنانة بن بشر و الحمد هللا رب ا
   ورود قتل محمد بن أبي بکر علی علي ع

و اهللا إني لعند علي جالس إذ جاءه عبد اهللا بن قعین : عن جندب بن عبد اهللا قال
  جد کعب یستصرخ من قبل محمد بن أبي بکر و ھو یومئذ أمیر

فاجتمع الناس فصعد » الصالة جامعة«فنادى في الناس : علی مصر فقام علي ع
أما بعد فھذا صریخ «: ر فحمد اهللا و أثنی علیه و صلی علی النبي ص ثم قالالمنب

محمد بن أبي بکر و إخوانکم من أھل مصر و قد سار إلیھم ابن النابغة عدو اهللا و 
عدوکم فال یکونن أھل الضالل إلی باطلھم و الرکون إلی سبیل الطاغوت أشد 

کأنکم بھم قد بدءوکم و اجتماعا علی باطلھم و ضاللتھم منکم علی حقکم ف
إخوانکم بالغزو فاعجلوا إلیھم بالمواساة و النصر عباد اهللا إن مصر أعظم من الشام 
خیرا و خیر أھال فال تغلبون علی مصر فإن بقاء مصر في أیدیکم عز لکم و کبت 
لعدوکم اخرجوا إلی الجرعة و الجرعة بین الکوفة و الحیرة لنتوافی ھناك کلنا غدا 

فلما کان الغد خرج یمشي فنزلھا بکرة فأقام بھا حتی انتصف النھار » إن شاء اهللا
ذلك فلم یوافه منھم مائة رجل فرجع فلما کان العشي بعث إلی األشراف فجمعھم 

   فدخلوا علیه القصر و ھو کئیب حزین فقال
الحمد هللا علی ما قضی من أمر و قدر من فعل و ابتالني بکم أیتھا الفرقة التي ال «: 
طیع إذا أمرت و ال تجیب إذا دعوت ال أبا لغیرکم ما تنتظرون بنصرکم ربکم و ت
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الجھاد علی حقکم الموت أو الذل لکم في ھذه الدنیا في غیر الحق و اهللا لئن 
جاءني الموت و لیأتیني فلیفرقن بیني و بینکم و إني لصحبتکم لقال أ ال دین 

م ینتقص بالدکم و یشن الغارة یجمعکم أ ال حمیة تغضبکم إذ أنتم سمعتم بعدوک
علیکم أ و لیس عجبا أن معاویة یدعو الجفاة الظلمة الطغام فیتبعونه علی غیر عطاء 
و ال معونة فیجیبونه في السنة المرة و المرتین و الثالث إلی أي وجه شاء ثم إني 
أدعوکم و أنتم أولو النھی و بقیة الناس فتختلفون و تتفرقون عني و تعصونني و 

یا أمیر المؤمنین اندب : فقام إلیه مالك بن کعب األرحبي فقال. »الفون علي؟تخ
   الناس معي فإنه ال عطر بعد عروس لمثل ھذا الیوم أدخر نفسي و إن

اتقوا اهللا و أجیبوا إمامکم و : ثم التفت إلی الناس و قال. األجر ال یأتي إال بالکرة
فأمر علي : ھم یا أمیر المؤمنین قالانصروا دعوته و قاتلوا عدوکم و أنا أسیر إلی

أال سیروا مع مالك بن کعب إلی مصر و کان وجھا «منادیه سعدا مواله فنادى 
مکروھا فلم یجتمعوا إلیه شھرا فلما اجتمع له منھم ما اجتمع خرج بھم مالك بن 
کعب فعسکر بظاھر الکوفة ثم إنه خرج و خرج معه أمیر المؤمنین ع فنظر فإذا 

سیروا علی اسم اهللا فو اهللا «: ج معه نحو من ألفي رجل فقال علي عجمیع من خر
  ».ما إخالکم تدرکون القوم حتی ینقضي أمرھم

فخرج مالك بھم و سار بھم خمس لیال ثم إن الحجاج بن غزیة األنصاري : قال
قدم علی علي من مصر و قدم علیه عبد الرحمن بن المسیب الفزاري من الشام 

عینه ع بالشام و أما األنصاري فکان مع محمد بن أبي بکر  فأما الفزاري فکان
بمصر فحدثه األنصاري بما عاین و شھد بھالك محمد و حدثه الفزاري أنه لم 
یخرج من الشام حتی قدمت البشرى من قبل عمرو بن العاص یتبع بعضھا أثر 
 بعض بفتح مصر و قتل محمد بن أبي بکر و حتی أذن معاویة بقتله علی المنبر
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یا أمیر المؤمنین ما رأیت یوما قط سرورا بمثل سرور رأیته بالشام حین : فقال له

أما إن حزننا علی قتله علی قدر سرورھم «: أتاھم ھالك ابن أبي بکر فقال علي ع
   فسرح علي ع عبد الرحمن بن شریح الشامي إلی: قال» به ال بل یزید أضعافا

علي ع علی محمد بن أبي بکر حتی  و حزن: قال. مالك بن کعب فرده من الطریق
رئي ذلك فیه و تبین في وجھه و قام علي في الناس خطیبا فحمد اهللا و أثنی علیه 

أال و إن مصر قد افتتحھا الفجرة أولیاء الجور و الظلم الذین صدوا عن «: ثم قال
سبیل اهللا و بغوا اإلسالم عوجا أال و إن محمد بن أبي بکر قد استشھد رحمه اهللا 

عند اهللا نحتسبه أما و اهللا لقد کان ما علمت ینتظر القضاء و یعمل للجزاء و یبغض ف
شکل الفاجر و یحب ھین المؤمن و إني و اهللا ما ألوم نفسي علی تقصیر و ال عجز 
و إني بمقاساة الحرب لجد بصیر و إني ألقدم علی األمر و أعرف وجه الحزم و 

أنادیکم نداء المستغیث معربا فال  أقوم بالرأي المصیب فأستصرخکم معلنا و
تسمعون لي قوال و ال تطیعون لي أمرا تصیرون األمور إلی عواقب المساءة فأنتم 
القوم ال یدرك بکم الثار و ال تنقض بکم األوتار دعوتکم إلی غیاث إخوانکم منذ 
بضع و خمسین یوما فجرجرتم علي جرجرة الجمل األشدق و تثاقلتم إلی األرض 

   لیس له نیة في تثاقل من
جھاد العدو و ال رأي له في اکتساب األجر ثم خرج إلي منکم جنید متذائب 

  . »فأف لکم ثم نزل فدخل رحله  کأنما یساقون إلی الموت و ھم ینظرون  ضعیف
بسم اهللا الرحمن «: و کتب علي ع إلی عبد اهللا بن العباس و ھو علی البصرة: قال

المؤمنین إلی عبد اهللا بن العباس سالم علیکم و من عبد اهللا علي أمیر   الرحیم
رحمة اهللا أما بعد فإن مصر قد افتتحت و قد استشھد محمد بن أبي بکر فعند اهللا 
عز و جل نحتسبه و قد کنت کتبت إلی الناس و تقدمت إلیھم في بدء األمر و 
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تي کارھا أمرتھم بإغاثته قبل الوقعة و دعوتھم سرا و جھرا و عودا و بدءا فمنھم اآل

   و منھم المعتل کاذبا و منھم القاعد خاذال أسأل اهللا
تعالی أن یجعل لي منھم فرجا و مخرجا و أن یریحني منھم عاجال فو اهللا لو ال 
طمعي عند لقاء عدوي في الشھادة و توطیني نفسي علی المنیة ألحببت أن ال أبقی 

ء قدیر  إنه علی کل شي  داهمع ھؤالء یوما واحدا عزم اهللا لنا و لك علی تقواه و ھ
فکتب إلیه عبد اهللا بن عباس لعبد اهللا علي أمیر المؤمنین من عبد اهللا بن » و السالم

عباس سالم علیك یا أمیر المؤمنین و رحمة اهللا و برکاته أما بعد فقد بلغني کتابك 
تذکر فیه افتتاح مصر و ھالك محمد بن أبي بکر و أنك سألت اهللا ربك أن یجعل 

من رعیتك التي ابتلیت بھا فرجا و مخرجا و أنا أسأل اهللا أن یعلي کلمتك و  لك
أن یعینك بالمالئکة عاجال و اعلم أن اهللا صانع لك و معزك و مجیب دعوتك و 
کابت عدوك و أخبرك یا أمیر المؤمنین أن الناس ربما تباطئوا ثم نشطوا فارفق بھم 

. باهللا علیھم کفاك اهللا المھم و السالم یا أمیر المؤمنین و دارھم و منھم و استعن
و أخبرني ابن أبي سیف أن عبد اهللا بن عباس قدم علی علي ع من البصرة : قال

  .فعزاه علی محمد بن أبي بکر رحمه اهللا
رحم اهللا محمدا کان غالما حدثا أما «: عن مالك بن الجون الحضرمي أن علیا ع قال

ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص مصر و اهللا لو  و اهللا لقد کنت أردت أن أولي المرقال
أنه ولیھا لما خلی لعمرو بن العاص و أعوانه العرصة و لما قتل إال و سیفه في یده 

فقیل لعلي ع لقد : فلقد أجھد نفسه و قضی ما علیه قال» بال ذم لمحمد بن أبي بکر
یمنعني و ما «: جزعت علی محمد بن أبي بکر جزعا شدیدا یا أمیر المؤمنین قال

  .»أنه کان لي ربیبا و کان لبني أخا و کنت له والدا أعده ولدا
   رسالة أمیر المؤمنین علي ع إلی أصحابه بعد مقتل محمد بن أبي بکر رحمه اهللا
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دخل عمرو بن الحمق و حجر : عن عبد الرحمن بن جندب عن أبیه جندب قال

علی أمیر المؤمنین ع  بن عدي و حبة العرني و الحارث األعور و عبد اهللا بن سبإ
   بعد ما افتتحت مصر و ھو مغموم حزین

و ھل فرغتم لھذا «: بین لنا ما قولك في أبي بکر و عمر فقال لھم علي ع: فقالوا له
و ھذه مصر قد افتتحت و شیعتي بھا قد قتلت؟ أنا مخرج إلیکم کتابا أخبرکم فیه 

وه علی شیعتي و کونوا عما سألتم و أسألکم أن تحفظوا من حقي ما ضیعتم فاقرء
من عبد اهللا علي أمیر المؤمنین إلی من قرأ : علی الحق أعوانا و ھذه نسخة الکتاب

کتابي ھذا من المؤمنین و المسلمین السالم علیکم فإني أحمد إلیکم اهللا الذي ال 
إله إال ھو أما بعد فإن اهللا بعث محمدا ص نذیرا للعالمین و أمینا علی التنزیل و 

لی ھذه األمة و أنتم معشر العرب یومئذ علی شر دین و في شر دار شھیدا ع
منیخون علی حجارة خشن و حیات صم و شوك مبثوث في البالد تشربون الماء 
الخبیث و تأکلون الطعام الجشیب و تسفکون دماءکم و تقتلون أوالدکم و تقطعون 

ام فیکم منصوبة و أرحامکم و تأکلون أموالکم بینکم بالباطل سبلکم خائفة و األصن
   فمن اهللا  أکثرھم باهللا إال و ھم مشرکون  اآلثام بکم معصوبة و ال یؤمن

ھو : علیکم بمحمد ص فبعثه إلیکم رسوال من أنفسکم و قال فیما أنزل من کتابه
الذي بعث في األمیین رسوال منھم یتلوا علیھم آیاته و یزکیھم و یعلمھم الکتاب و 

لقد جاءکم رسول من أنفسکم   و قال  ل لفي ضالل مبینالحکمة و إن کانوا من قب
لقد من اهللا علی : و قال  عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم

ذلك فضل اهللا یؤتیه من یشاء و : و قال  المؤمنین إذ بعث فیھم رسوال من أنفسھم
نتم أول فکان الرسول إلیکم من أنفسکم بلسانکم و ک  اهللا ذو الفضل العظیم

المؤمنین تعرفون وجھه و شعبه و عمارته فعلمکم الکتاب و الحکمة و الفرائض و 
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السنة و أمرکم بصلة أرحامکم و حقن دمائکم و صالح ذات البین و أن تؤدوا 
األمانات إلی أھلھا و أن توفوا بالعھد و ال تنقضوا األیمان بعد توکیدھا و أمرکم أن 

تراحموا و نھاکم عن التناھب و التظالم و التحاسد و  تعاطفوا و تباروا و تباذلوا و
التقاذف و التباغي و عن شرب الخمر و بخس المکیال و نقص المیزان تقدم إلیکم 
فیما أنزل علیکم أال تزنوا و ال تربوا و ال تأکلوا أموال الیتامی ظلما و أن تؤدوا 

   دوا إن اهللا ال یحبو ال تعت  األمانات إلی أھلھا و ال تعثوا في األرض مفسدین
و کل خیر یدني إلی الجنة و یباعد من النار أمرکم به و کل شر یباعد من   المعتدین

الجنة و یدني من النار نھاکم عنه فلما استکمل مدته من الدنیا توفاه اهللا إلیه سعیدا 
حمیدا فیا لھا من مصیبة خصت األقربین و عمت جمیع المسلمین ما أصیبوا بمثلھا 

و لن یعاینوا بعد أختھا فلما مضی لسبیله ص تنازع المسلمون األمر بعده فو  قبلھا
اهللا ما کان یلقی في روعي و ال یخطر علی بالي أن العرب تعدل ھذا األمر بعد 
محمد ص عن أھل بیته و ال أنھم منحوه عني من بعده فما راعني إال انثیال الناس 

سکت یدي و رأیت أني أحق بمقام رسول علی أبي بکر و إجفالھم إلیه لیبایعوه فأم
اهللا ص في الناس ممن تولی األمر بعده فلبثت بذاك ما شاء اهللا حتی رأیت راجعة 
من الناس رجعت عن اإلسالم یدعون إلی محق دین اهللا و ملة محمد ص و 

  إبراھیم ع فخشیت إن لم أنصر اإلسالم و أھله أن أرى فیه ثلما
من فوات والیة أمورکم التي إنما ھي متاع أیام  و ھدما یکون مصیبته أعظم علي

قالئل ثم یزول ما کان منھا کما یزول السراب و کما یتقشع السحاب فمشیت عند 
ذلك إلی أبي بکر فبایعته و نھضت في تلك األحداث حتی زاغ الباطل و زھق و 

یسر و فتولی أبو بکر تلك األمور ف  کلمة اهللا ھي العلیا و لو کره الکافرون  کانت
سدد و قارب و اقتصد فصحبته مناصحا و أطعته فیما أطاع اهللا فیه جاھدا و ما 
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طمعت أن لو حدث به حدث و أنا حي أن یرد إلي األمر الذي نازعته فیه طمع 
مستیقن و ال یئست منه یأس من ال یرجوه و لو ال خاصة ما کان بینه و بین عمر 

ر بعث إلی عمر فواله فسمعنا و أطعنا و ال یدفعھا عني فلما احتض]  أنه[لظننت أن 
ناصحنا و تولی عمر األمر و کان مرضي السیرة میمون النقیبة حتی إذا احتضر قلت 

لن یعدلھا عني فجعلني سادس ستة فما کانوا لوالیة أحد أشد کراھیة : في نفسي
   عند وفاة الرسول صلی اهللا علیه(منھم لوالیتي علیھم فکانوا یسمعوني 

یا معشر قریش إنا أھل البیت أحق بھذا األمر منکم ما : حاج أبا بکر و أقولأ) و آله
کان فینا من یقرأ القرآن و یعرف السنة و یدین دین الحق فخشي القوم إن أنا 
ولیت علیھم أن ال یکون لھم في األمر نصیب ما بقوا فأجمعوا إجماعا واحدا 

ن ینالوھا و یتداولوھا إذ یئسوا فصرفوا الوالیة إلی عثمان و أخرجوني منھا رجاء أ
ھلم فبایع و إال جاھدناك فبایعت مستکرھا و صبرت : أن ینالوا من قبلي ثم قالوا

أنتم : یا ابن أبي طالب إنك علی ھذا األمر لحریص فقلت: محتسبا فقال قائلھم
أحرص مني و أبعد أ أنا أحرص إذا طلبت تراثي و حقي الذي جعلني اهللا و 

أم أنتم إذ تضربون وجھي دونه و تحولون بیني و بینه؟ فبھتوا و اهللا رسوله أولی به 
اللھم إني أستعدیك علی قریش فإنھم قطعوا رحمي و   ال یھدي القوم الظالمین

أصغوا إنائي و صغروا عظیم منزلتي و أجمعوا علی منازعتي حقا کنت أولی به 
  الحق أن تمنعه فاصبرأال إن في الحق أن تأخذه و في : منھم فسلبونیه ثم قالوا

حنقا فإذا لیس معي رافد و ال ذاب و ال مساعد ] أسفا[کمدا متوخما أو مت متأسا 
إال أھل بیتي فضننت بھم عن الھالك فأغضیت علی القذى و تجرعت ریقي علی 
الشجا و صبرت من کظم الغیظ علی أمر من العلقم و آلم للقلب من حز الشفار 

یتموه فقتلتموه ثم جئتموني لتبایعوني فأبیت علیکم و حتی إذا نقمتم علی عثمان أت
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أمسکت یدي فنازعتموني و دافعتموني و بسطتم یدي فکففتھا و مددتم یدي 
فقبضتھا و ازدحمتم علي حتی ظننت أن بعضکم قاتل بعض أو أنکم قاتلي فقلتم 
بایعنا ال نجد غیرك و ال نرضی إال بك فبایعنا ال نفترق و ال تختلف کلمتنا 

بایعتکم و دعوت الناس إلی بیعتي فمن بایع طائعا قبلته منه و من أبی لم أکرھه و ف
ترکته فبایعني فیمن بایعني طلحة و الزبیر و لو أبیا ما أکرھتھما کما لم أکره غیرھما 
فما لبثنا یسیرا حتی بلغني أن قد خرجا من مکة متوجھین إلی البصرة في جیش ما 

و خزان بیت ]  عمالي[ني الطاعة فقدما علی عاملي منھم رجل إال بایعني و أعطا
  مالي و علی أھل مصر

کلھم علی بیعتي و في طاعتي فشتتوا کلمتھم و أفسدوا جماعتھم ثم وثبوا علی 
شیعتي من المسلمین فقتلوا طائفة منھم غدرا و طائفة صبرا و طائفة عصبوا 

لم یصیبوا منھم إال رجال بأسیافھم فضاربوا بھا حتی لقوا اهللا صادقین فو اهللا لو 
واحدا متعمدین لقتله لحل لي به قتل ذلك الجیش کله فدع ما أنھم قد قتلوا من 

فبعدا للقوم   المسلمین أکثر من العدة التي دخلوا بھا علیھم و قد أدال اهللا منھم
ثم إني نظرت في أھل الشام فإذا أعراب أحزاب و أھل طمع جفاة طغام   الظالمین

کل أوب و من کان ینبغي أن یؤدب و یدرب أو یولی علیه و یؤخذ یجتمعون في 
علی یدیه لیسوا من المھاجرین و ال األنصار و ال التابعین بإحسان فسرت إلیھم 
فدعوتھم إلی الطاعة و الجماعة فأبوا إال شقاقا و نفاقا و نھوضا في وجوه 

یھم بالمسلمین المسلمین ینضحونھم بالنبل و یشجرونھم بالرماح فھناك نھدت إل
   فقاتلتھم فلما عضھم السالح و وجدوا ألم الجراح

رفعوا المصاحف یدعونکم إلی ما فیھا فأنبأتکم أنھم لیسوا بأصحاب دین و ال 
قرآن و أنھم رفعوھا غدرا و مکیدة و خدیعة و وھنا و ضعفا فامضوا علی حقکم و 
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ي الکتاب جامعونا علی ما قتالکم فأبیتم علي و قلتم اقبل منھم فإن أجابوا إلی ما ف

نحن علیه من الحق و إن أبوا کان أعظم لحجتنا علیھم فقبلت منکم و کففت عنھم 
إذ أبیتم و ونیتم و کان الصلح بینکم و بینھم علی رجلین یحییان ما أحیا القرآن و 
یمیتان ما أمات القرآن فاختلف رأیھما و تفرق حکمھما و نبذا ما في القرآن و 

الکتاب فجنبھما اهللا السداد و دالھما في الضالل فنبذا حکمھما و کانا خالف ما في 
أھله فانخزلت فرقة منا فترکناھم ما ترکونا حتی إذا عثوا في األرض یقتلون و 

کلنا : یفسدون أتیناھم فقلنا ادفعوا إلینا قتلة إخواننا ثم کتاب اهللا بیننا و بینکم قالوا
کم و شدت علینا خیلھم و رجالھم فصرعھم قتلھم و کلنا استحل دماءھم و دماء

اهللا مصرع الظالمین فلما کان ذلك من شأنھم أمرتکم أن تمضوا من فورکم ذلك 
إلی عدوکم فقلتم کلت سیوفنا و نفدت نبالنا و نصلت أسنة رماحنا و عاد أکثرھا 

   قصدا فارجع بنا إلی
من ھلك منا و مصرنا لنستعد بأحسن عدتنا و إذا رجعت زدت في مقاتلتنا عدة 

فارقنا فإن ذلك أقوى لنا علی عدونا فأقبلت بکم حتی إذا أطللتم علی الکوفة 
أمرتکم أن تنزلوا بالنخیلة و أن تلزموا معسکرکم و أن تضموا قواصیکم و أن 
توطنوا علی الجھاد أنفسکم و ال تکثروا زیارة أبنائکم و نسائکم فإن أصحاب 

ھا الذین ال ینوحون من سھر لیلھم و ال ظمإ الحرب المصابرون و أھل التشمیر فی
نھارھم و ال خمص بطونھم و ال نصب أبدانھم فنزلت طائفة منکم معي معذرة و 
دخلت طائفة منکم المصر عاصیة فال من بقي منکم ثبت و صبر و ال من دخل 
المصر عاد إلي و رجع فنظرت إلی معسکري و لیس فیه خمسون رجال فلما 

ت إلیکم فما قدرت علی أن تخرجوا معي إلی یومنا ھذا فما رأیت ما أتیتم دخل
  تنتظرون أ ما ترون أطرافکم قد انتقصت؟ و إلی أمصارکم قد
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افتتحت؟ و إلی شیعتي بھا بعد قد قتلت؟ و إلی مسالحکم تعرى؟ و إلی بالدکم 

؟ و أنتم ذوو عدد کثیر و شوکة و بأس شدید فما بالکم هللا أنتم من أین -تغزى
ما لکم أنی تؤفکون؟ و أنی تسحرون؟ و لو أنکم عزمتم و أجمعتم لم  تؤتون؟ و

تراموا أال إن القوم قد اجتمعوا و تناشبوا و تناصحوا و أنتم قد ونیتم و تغاششتم و 
افترقتم ما أنتم إن أتممتم عندي علی ذي سعداء فنبھوا نائمکم و اجتمعوا علی 

لصریح و قد بین الصبح لذي حقکم و تجردوا لحرب عدوکم قد بدت الرغوة عن ا
عینین إنما تقاتلون الطلقاء و أبناء الطلقاء و أولي الجفاء و من أسلم کرھا و کان 
لرسول اهللا ص أنف اإلسالم کله حربا أعداء اهللا و السنة و القرآن و أھل البدع و 

   األحداث و من کانت بوائقه تتقی و کان علی اإلسالم
عبدة الدنیا لقد أنھي إلي أن ابن النابغة لم یبایع حتی و أھله مخوفا و أکلة الرشا و 

أعطاه و شرط أن یؤتیه أتیة ھي أعظم مما في یده من سلطانه أال صفرت ید ھذا 
البائع دینه بالدنیا و خزیت أمانة ھذا المشتري نصرة فاسق غادر بأموال المسلمین و 

رف بالفساد في إن فیھم لمن قد شرب فیکم الخمر و جلد الحد في اإلسالم یع
الدین و الفعل السیئ و إن فیھم لمن لم یسلم حتی رضخ له علی اإلسالم رضیخة 
فھؤالء قادة القوم و من ترکت ذکر مساویه من قادتھم مثل من ذکرت منھم بل ھو 
شر منھم ھؤالء الذین ذکرت لو ولوا علیکم ألظھروا فیکم الفساد و الکبر و الفجور 

ساد في األرض و اتبعوا الھوى و حکموا بغیر الحق و ألنتم و التسلط بالجبریة و الف
علی ما کان فیکم من تواکل و تخاذل خیر منھم و أھدى سبیال فیکم العلماء و 
الفقھاء و النجباء و الحکماء و حملة الکتاب و المتھجدون باألسحار و عمار 

علیکم  المساجد بتالوة القرآن أ فال تسخطون و تھتمون أن ینازعکم الوالیة
   سفھاؤکم و األشرار األرذال منکم
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فاسمعوا قولي ھداکم اهللا إذا قلت و أطیعوا أمري إذا أمرت فو اهللا لئن أطعتموني 
ال تغوون و إن عصیتموني ال ترشدون خذوا للحرب أھبتھا و أعدوا لھا عدتھا و 

ون أجمعوا إلیھا فقد شبت و أوقدت نارھا و عال شنارھا و تجرد لکم فیھا الفاسق
کي یعذبوا عباد اهللا و یطفئوا نور اهللا أال إنه لیس أولیاء الشیطان من أھل الطمع و 
الجفاء و الکبر بأولی بالجد في غیھم و ضاللھم و باطلھم من أولیاء اهللا من أھل 
البر و الزھادة و اإلخبات بالجد في حقھم و طاعة ربھم و مناصحة إمامھم إني و 

ء األرض ما بالیت و ال استوحشت و إني من ضاللتھم  ملاهللا لو لقیتھم فردا و ھم 
التي ھم فیھا و الھدى الذي نحن علیه لعلی ثقة و بینة و یقین و صبر و إني إلی 
لقاء ربي لمشتاق و لحسن ثواب ربي لمنتظر و لکن أسفا یعتریني و حزنا یخامرني 

وال و عباد اهللا خوال من أن یلي أمر ھذه األمة سفھاؤھا و فجارھا فیتخذوا مال اهللا د
و الصالحین حربا و الفاسقین حزبا و ایم اهللا لو ال ذلك ما أکثرت تأنیبکم و 
تألیبکم و تحریضکم و لترکتکم إذ ونیتم و أبیتم حتی ألقاھم بنفسي متی حم لي 

   لقاؤھم فو اهللا إني لعلی
أنفسکم  الحق و إني للشھادة لمحب ف انفروا خفافا و ثقاال و جاھدوا بأموالکم و

و ال تثاقلوا إلی األرض فتقروا   في سبیل اهللا ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون
بالخسف و تبوءوا بالذل و یکن نصیبکم األخسر إن أخا الحرب الیقظان األرق و 
من نام لم ینم عنه و من ضعف أودى و من ترك الجھاد في اهللا کان کالمغبون 

ى و زھدنا و إیاھم في الدنیا و اجعل المھین اللھم اجمعنا و إیاھم علی الھد
  .»اآلخرة خیرا لنا و لھم من األولی و السالم

  قصة مرج مرینا
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لما قتل محمد بن أبي بکر و ظھر معاویة علی مصر قوي : عن بکر بن عیسی قال

أمره و کثرت أمواله و ازداد أصحاب علي ع تفرقا علیه و کراھیة للقتال و کان 
عبادة رضي اهللا عنه عزله علي و بعث األشتر رحمه عامل مصر قیس بن سعد بن 

اهللا إلیھا و قد کان له قبل أن یشخصه إلی مصر غارات بالجزیرة و ذلك أن معاویة 
بعث الضحاك بن قیس علی ما في سلطانه من أرض الجزیرة و کان في یدیه حران 

یة قد ھربوا و الرقة و الرھا و قرقیسیا و کان من کان بالکوفة و البصرة من العثمان
فنزلوا بالجزیرة في سلطان معاویة فبلغ األشتر فسار یرید الضحاك بحران فلما بلغ 

  ذلك الضحاك بعث إلی أھل الرقة و استمدھم فأمدوه و کان جل من بھا
عثمانیة أتوھا ھرابا من علي ع فجاءوا و علیھم سماك بن مخزمة األسدي فأمره 

بین حران و الرقة و أقبل األشتر إلیھم أھل الرقة فعسکروا جمیعا بمرج مرینا 
فاقتتلوا قتاال شدیدا و بنو أسد یومئذ یقاتلون بنیة و بصیرة و فشت فیھم 
الجراحات حتی کان عند المساء و أسرع األشتر فیھم فلما حجز بینھم اللیل سار 
الضحاك من لیلته حتی نزل حران فلما أصبح األشتر تبعھم فنزل علیھم فحاصرھم 

أتی الصریخ معاویة فدعا عبد الرحمن بن خالد بن الولید فأمره بالمسیر بحران ف
  إلیھم فلما بلغ ذلك األشتر کتب کتائبه و عبأ

أال إن الحي عزیز أال إن الذمار منیع أال تنزلوا أیھا : جنوده و خیله ثم ناداھم
قلیال  یا عباد اهللا أقیموا: الثعالب الرواغة الجحر الجحر یا معاشر الضباب فنادوا

علمتم و اهللا أن قد أتیتم ثم مضی حتی مر بالرقة فتحصنوا منه ثم مضی حتی مر 
علی أھل قرقیسیاء فتحصنوا و انصرف فبلغ عبد الرحمن بن خالد منصرفه فأقام 
فلما کان بعد ذلك کاتب أیمن بن خریم بن فاتك األسدي معاویة فذکر بالء قومه 

  :یوم مرج مرینا فقال في ذلك
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  من عاتبین مساعر أنجاد    عني ابن حرب رسالةمن مبلغ 
      

  
  فرشدت إذ لم توف بالمیعاد    منیتھم إن آثروك مثوبة

  في کل ناحیة لرجل جراد    أ نسیت إذ في کل یوم غارة
  و أبو أنیس فاتر اإلیقاد     لما رأى نیران قومي أوقدت

  و أغذ ال یجري ألمر رشاد     أمضی إلینا خیله و رجاله
  و بکل أبیض کالعقیقة صاد    ذلك بالقنا ثرنا إلیھم عند

   نبغي اإلمام به و فیه نعادي    في مرج مرینا أ لم تسمع بنا
  و جالدھم بالمرج أي جالد     لو ال مقام عشیرتي و طعانھم

  بالجیش ذا حنق علیك و آد   ألتاك أشتر مذحج ال ینثني
      

.  
حدثته بحدیث حدثنیه  لما قتل محمد بن أبي بکر أتیت علیا ع فعزیته و:  عن سلیم

  .»صدق محمد رحمه اهللا إنه حي یرزق«: محمد بن أبي بکر فقال علي ع
   قتل محمد بن أبي حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس

أن محمد بن أبي حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن   حدثنا علي بن محمد بن أبي سیف
عاویة بن أبي عبد شمس أصیب لما فتح عمرو بن العاص مصر فبعث به إلی م

سفیان و ھو یومئذ بفلسطین فحبسه معاویة في سجن له فمکث فیه غیر کثیر ثم 
إنه ھرب و کان ابن خال معاویة فأرى معاویة الناس أنه کره انفالته من السجن 

من یطلبه؟ و قد کان معاویة فیما یرون یحب أن ینجو فقال رجل : فقال ألھل الشام
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أنا : عمرو بن ظالم و کان شجاعا و کان عثمانیا من خثعم یقال له عبید اهللا بن

أطلبه فخرج في خیله فلحقه بحوارین و قد دخل في غار ھناك فجاءت حمر 
تدخله و قد أصابھا المطر فلما رأت الرجل في الغار فزعت منه فنفرت فقال 

ن و اهللا إن لنفر ھذه الحمر من الغار لشأنا ما نفرھا م: حمارون کانوا قریبا من الغار
  ھذا الغار إال أمر

فذھبوا ینظرون فإذا ھم به فخرجوا فوافاھم عبید اهللا بن عمرو بن ظالم فسألھم 
ھا ھو ذا في الغار فجاء حتی استخرجه و کره أن : عنه و وصفه لھم فقالوا له

  .یحمله إلی معاویة فیخلي سبیله فضرب عنقه رحمه اهللا تعالی
  خبر بني ناجیة

أما المسلمون فخذ منھم البیعة و خل سبیلھم و : اف و قالصنفھم ثالثة أصن«:: فقال
أما النصارى فخذ منھم الجزیة و خل سبیلھم و سبیل عیاالتھم و أما المرتدون 
فأغر بھم و بعیاالتھم و أموالھم ثم ادعھم إلی اإلسالم ثالث مرات فإن أجابوك و 

م و سبی ذراریھم فلم یجیبوه فقتل مقاتلیھ» إال فاقتل مقاتلیھم و اسب ذراریھم
یا أمیر : فاشتراھم مصقلة بخمسمائة ألف و أعتقھم و لحق بمعاویة فقال أصحابه

  ».إنه قد صار علی غریم من الغرماء فاطلبوه«: المؤمنین فیئنا قال
قال لما بایع أھل البصرة علیا ع بعد الھزیمة دخلوا في الطاعة غیر بني ناجیة فإنھم 

ما :  من أصحابه في خیل لیقاتلھم فأتاھم فقالعسکروا فبعث إلیھم علي ع رجال
: بالکم عسکرتم؟ و قد دخل الناس في الطاعة غیرکم فافترقوا ثالث فرق فرقة قالوا

کنا نصارى فأسلمنا و دخلنا فیما دخل فیه الناس من الفتنة و نحن نبایع کما بایع 
مع القوم الذین کنا نصارى و لم نسلم فخرجنا : الناس فأمرھم فاعتزلوا فرقة قالوا

کانوا خرجوا قھرونا فأخرجونا کرھا فخرجنا معھم فھزموا فنحن ندخل فیما دخل 
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إنا کنا : اعتزلوا و فرقة قالوا: فیه الناس و نعطیکم الجزیة کما أعطیناھم فقال لھم

نصارى فأسلمنا فلم یعجبنا اإلسالم فرجعنا إلی النصرانیة فنحن نعطیکم الجزیة 
توبوا و ارجعوا إلی اإلسالم فأبوا فقتل مقاتلیھم و : فقال لھم کما أعطاکم النصارى

  .سبی ذراریھم فقدم بھم علی علي ع
و روى محمد بن عبد اهللا بن عثمان عن أبي سیف عن الحارث بن کعب األزدي 

کان الخریت بن راشد قد شھد مع علي ع :  عن عمه عبد اهللا بن قعین األزدي قال
ثین من أصحابه یمشي بینھم حتی قام بین یدي صفین فجاء إلی علي ع في ثال

: و اهللا ال أطیع أمرك و ال أصلي خلفك و إني غدا لمفارق لك قال: علي ع فقال له
ثکلتك أمك إذا «: و ذاك بعد وقعة صفین و بعد تحکیم الحکمین فقال له علي ع

   تنقض عھدك و تعصي ربك و ال تضر إال نفسك أخبرني لم
ك حکمت في الکتاب و ضعفت عن الحق إذ جد الجد و ألن: قال» تفعل ذلك؟

رکنت إلی القوم الذین ظلموا أنفسھم فأنا علیك راد و علیھم ناقم و لکل جمیعا 
ویحك ھلم إلي أدارسك و أناظرك في السنن و أفاتحك «: فقال له علي ع. مباین

صر ما أمورا من الحق أنا أعلم بھا منك فلعلك تعرف ما أنت له اآلن منکر و تستب
فإني عائد علیك غدا فقال له علي ع : أنت به اآلن عنه عم و به جاھل فقال الخریت

اغد و ال یستھوینك الشیطان و ال یتقحمن بك رأي السوء و ال یستخفنك الجھالء «
الذین ال یعلمون فو اهللا لئن استرشدتني و استنصحتني و قبلت مني ألھدینك 

قال عبد اهللا بن قعین . منصرفا إلی أھلهفخرج الخریت من عنده » سبیل الرشاد
فعجلت في أثره مسرعا و کان لي من بني عمه صدیق فأردت أن ألقی ابن عمه في 
ذلك فأعلمه بما کان من قوله ألمیر المؤمنین و ما رد علیه و آمر ابن عمه ذلك أن 
 یشتد بلسانه علیه و أن یأمره بطاعة أمیر المؤمنین و مناصحته و یخبره أن ذلك
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فخرجت حتی انتھیت إلی منزله و قد : قال. خیر له في عاجل الدنیا و آجل اآلخرة

   سبقني فقمت عند باب
داره و في داره رجال من أصحابه لم یکونوا شھدوا معه دخوله علی علي ع فو اهللا 

یا ھؤالء إني : ما رجع و ال ندم علی ما قال ألمیر المؤمنین و ما رد علیه ثم قال لھم
أن أفارق ھذا الرجل و قد فارقته علی أن أرجع إلیه من غد و ال أراني قد رأیت 

ال تفعل حتی تأتیه فإن أتاك بأمر تعرفه قبلت منه : إال مفارقه فقال له أکثر أصحابه
ثم استأذنت : قال. نعم ما رأیتم: و إن کانت األخرى فما أقدرك علی فراقه فقال لھم

و ھو مدرك بن الریان الناجي و کان من علیھم فأذنوا لي فأقبلت علی ابن عمه 
کبراء العرب فقلت له إن لك علي حقا إلخائك و ودك و لحق المسلم علی 
المسلم إن ابن عمك کان منه ما قد ذکر لك فاخل به و اردد علیه رأیه و عظم 
علیه ما أتی و اعلم أنني خائف إن فارق أمیر المؤمنین أن یقتلك و نفسه و 

اهللا خیرا من أخ إن أراد صاحبي فراق أمیر المؤمنین فارقته و  جزاك: عشیرته فقال
خالفته و أنا بعد خال به و مشیر علیه بطاعة أمیر المؤمنین و مناصحته و اإلقامة معه 

   و في ذلك حظه و رشده فقمت من عنده و أردت الرجوع إلی علي ع ألعلمه
ت به ثم أصبحت الذي کان ثم اطمأننت إلی قول صاحبي فرجعت إلی منزلي فب

فلما ارتفع النھار أتیت أمیر المؤمنین ع فجلست عنده ساعة و أنا أرید أن أحدثه 
بالذي کان من قوله لي علی خلوة فأطلت الجلوس فلم یزدد الناس إال کثرة 
فدنوت منه فجلست وراءه فأصغی إلي برأسه فأخبرته بما سمعت من الخریت و 

دعه فإن قبل الحق و رجع عرفنا ذلك له «: عما قلت البن عمه و ما رد علي فقال 
یا أمیر المؤمنین فلم لم تأخذه اآلن فتستوثق : فقلت» و قبلناه منه و إن أبی طلبناه

إنا لو فعلنا ھذا لکل من نتھمه من الناس مألنا السجون منھم و ال «: منه؟ فقال
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نا أراني یسعني الوثوب علی الناس و الحبس لھم و عقوبتھم حتی یظھروا ل

فسکت عنه و تنحیت فجلست مع أصحابي ثم مکثت ما شاء اهللا : قال. »الخالف
اذھب إلی منزل «: فدنوت منه ثم قال لي مسرا» ادن مني«: معھم ثم قال لي علي ع

: قال» الرجل فأعلم لي ما فعل فإنه قل یوم لم یکن یأتیني فیه إال قبل ھذه الساعة
   فأتیت منزله فإذا لیس في منزله منھم

دیار فدرت علی أبواب دور أخرى کان فیھا طائفة أخرى من أصحابه فإذا لیس 
أ أمنوا فقطنوا أم «: فیھا داع و ال مجیب فأقبلت إلی علي ع فقال لي حین رآني

کما بعدت ثمود أما و اهللا لو قد   أبعدھم اهللا«: ال بل ظعنوا قال: قلت» جبنوا فظعنوا؟
السیوف لقد ندموا إن الشیطان قد أشرعت لھم األسنة و صبت علی ھامھم 

فقام إلیه زیاد بن خصفة . »استھواھم فأضلھم و ھو غدا متبرئ منھم و مخل عنھم
یا أمیر المؤمنین إنه لو لم یکن من مضرة ھؤالء إال فراقھم إیانا لم یعظم : فقال

فقدھم علینا فنأسی علیھم فإنھم قلما یزیدون في عددنا لو أقاموا معنا و لقلما 
صون من عددنا بخروجھم منا و لکنا نخاف أن یفسدوا علینا جماعة کثیرة ممن ینق

یقدمون علیھم من أھل طاعتك فأذن لي في اتباعھم حتی أردھم علیك إن شاء 
و ھل «: فلما ذھب لیخرج قال ع له» اخرج في آثارھم راشدا«: فقال له علي ع. اهللا

أخرج فأسأل و أتبع األثر فقال له ال و اهللا و لکني : فقال» تدري أین توجه القوم؟
اخرج رحمك اهللا حتی تنزل دیر أبي موسی ثم ال تبرحه حتی یأتیك «: علي ع

أمري فإنھم إن کانوا قد خرجوا ظاھرین بارزین للناس في جماعة فإن عمالي 
   ستکتب إلي

بذلك و إن کانوا متفرقین مستخفین فذلك أخفی لھم و سأکتب إلی من حولي من 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم«فکتب نسخة واحدة و أخرجھا إلی العمال » .معمالي فیھ
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من عبد اهللا علي أمیر المؤمنین إلی من قرأ کتابي ھذا من العمال أما بعد فإن رجاال 
لنا عندھم بیعة خرجوا ھرابا فنظنھم وجھوا نحو بالد البصرة فاسأل عنھم أھل 

أرضك ثم اکتب إلي بما ینتھي بالدك و اجعل علیھم العیون في کل ناحیة من 
فخرج زیاد بن خصفة حتی أتی داره فجمع أصحابه فحمد . »إلیك عنھم و السالم

أما بعد یا معشر بکر بن وائل فإن أمیر المؤمنین ندبني ألمر : اهللا و أثنی علیه ثم قال
من أموره مھم له و أمرني باالنکماش فیه بالعشیرة حتی آتي أمره و أنتم شیعته و 

اره و أوثق حي من أحیاء العرب في نفسه فانتدبوا معي في ھذه الساعة و أنص
فو اهللا ما کان إال ساعة حتی اجتمع إلیه منھم مائة رجل و نیف و : قال. عجلوا

  .اکتفینا ال نرید أکثر من ھؤالء: عشرون أو ثالثون فقال
بقیة یومه فخرج زیاد حتی قطع الجسر ثم أتی دیر أبي موسی فنزله فأقام به : قال

  .ذلك ینظر أمر أمیر المؤمنین ع
حدثني ابن أبي سیف عن أبي الصلت التیمي عن أبي سعید عن عبد اهللا بن : قال

إني و اهللا لعند علي أمیر المؤمنین ع إذ جاءه فیج بکتاب یسعی من : وأل التیمي قال
  رحیمبسم اهللا الرحمن ال  قرظة بن کعب بن عمرو األنصاري و کان أحد عماله فیه

لعبد اهللا علي أمیر المؤمنین من قرظة بن کعب سالم علیك فإني أحمد إلیك اهللا 
  الذي ال إله إال ھو أما بعد

فإني أخبر أمیر المؤمنین أن خیال مرت بنا من قبل الکوفة متوجھة نحو نفر و أن 
زادان فروخ أقبل من قبل : رجال من دھاقین أسفل الفرات قد أسلم و صلی یقال له

: بل مسلم قالوا: قال: أ مسلم أنت أم کافر؟ قال: ان له بناحیة نفر فلقوه فقالوا لهإخو
ما قولك في علي بن أبي طالب؟ قال قولي فیه خیر أقول إنه أمیر المؤمنین و وصي 

کفرت یا عدو اهللا ثم حملت علیه عصابة : رسول اهللا ص و سید البشر فقالوا له
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ما : رجال من أھل الذمة یھودیا فقالوا له منھم فقطعوه بأسیافھم و أخذوا معه

خلوا سبیل ھذا ال سبیل لکم علیه فأقبل إلینا ذلك : یھودي فقالوا: دینك؟ قال
ء فلیکتب  الذمي فأخبرنا ھذا الخبر و قد سألت عنھم فلم یخبرني عنھم أحد بشي

   إلي أمیر المؤمنین فیھم برأیه أنتھي إلیه و السالم
بعد فقد فھمت کتابك و ما ذکرت من أمر العصابة التي أما «: فکتب إلیه علي ع

مرت بعملك فقتلت المرء المسلم و أمن عندھم المخالف المشرك و إن أولئك 
حسبوا أال تکون فتنة فعموا و صموا ف   قوم استھواھم الشیطان فضلوا کالذین

 أسمع بھم و أبصر یوم تختبر أحوالھم فالزم عملك و أقبل علی خراجك فإنك کما
: و کتب علي ع إلی زیاد بن خصفة: قال» ذکرت في طاعتك و نصیحتك و السالم

أما بعد فقد کنت أمرتك أن تنزل دیر أبي موسی حتی یأتیك أمري و ذلك أني لم «
أکن علمت أین توجه القوم و قد بلغني أنھم أخذوا نحو قریة من قرى السواد یقال 

تلوا رجال مسلما من أھل السواد لھا نفر فاتبع آثارھم و سل عنھم فإنھم قد ق
مصلیا فإذا أنت لحقتھم فارددھم إلي فإن أبوا فناجزھم و استعن باهللا علیھم فإنھم 

قال عبد اهللا بن » قد فارقوا الحق و سفکوا الدم الحرام و أخافوا السبیل و السالم
وأل فأخذت الکتاب منه و خرجت من عنده و أنا یومئذ شاب حدث فمضیت به 

  یا أمیر: د فرجعت إلیه فقلتغیر بعی
: المؤمنین أ ال أمضي مع زیاد بن خصفة إلی عدوك إذا دفعت إلیه الکتاب؟ فقال

یا ابن أخي افعل فو اهللا إني ألرجو أن تکون من أعواني علی الحق و أنصاري «
یا أمیر المؤمنین أنا و اهللا کذلك و من أولئك و أنا و : فقلت» علی القوم الظالمین

. فو اهللا ما أحب أن لي بمقالة علي ع تلك حمر النعم: تحب قال ابن وأل اهللا حیث
ثم مضیت إلی زیاد بکتاب علي ع و أنا علی فرس لي رائع کریم و علي : قال
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یا ابن أخي و اهللا ما لي عنك من غنی و إني ألحب أن تکون : السالح فقال لي زیاد

مؤمنین في ذلك فأذن لي إني قد استأذنت أمیر ال: معي في وجھي ھذا فقلت له
: فسر بذلك ثم إنا خرجنا حتی أتینا الموضع الذي کانوا فیه فسألنا عنھم فقیل لنا

إنھم قد أخذوا نحو المدائن فلحقناھم و ھم نزول بالمدائن و قد أقاموا بھا یوما و 
  لیلة و قد

ا و استراحوا و أعلفوا دوابھم فھم جامون مریحون و أتیناھم و قد انقطعنا و لغبن
نصبنا فلما رأونا وثبوا علی خیولھم و استووا علیھا و جئنا حتی انتھینا إلیھم 

یا عمیان القلوب و األبصار أ مع اهللا : فواقفناھم فنادانا صاحبھم الخریت بن راشد
ال بل و : أنتم و مع کتابه و سنة نبیه أم مع القوم الظالمین؟ فقال له زیاد بن خصفة

به و سنة رسوله و ابن عم رسوله و مع من اهللا و رسوله و اهللا نحن مع اهللا و کتا
کتابه آثر عنده من الدنیا ثوابا و لو أنھا منذ یوم خلقت إلی یوم تفنی آلثر اهللا علیھا 

أخبروني ما : فقال لنا الخریت. أیھا العمي األبصار و الصم القلوب و األسماع
بنا من النصب و اللغوب و  و کان مجربا رفیقا قد ترى ما: تریدون فقال له زیاد

الذي جئنا له ال یصلحه الکالم عالنیة علی رءوس أصحابك و لکن انزلوا و ننزل 
ثم نخلو جمیعا فنذاکر أمرنا و ننظر فیه فإن رأیت فیما جئنا له حظا لنفسك قبلته و 
إن رأیت فیما أسمع منك أمرا أرجو فیه العافیة لنا و لك لم أردده علیك فقال له 

انزلوا علی ھذا الماء فأقبلنا حتی انتھینا : انزل فنزل ثم أقبل إلینا زیاد فقال: الخریت
إلی الماء فنزلنا به فما ھو إال أن نزلنا فتفرقنا ثم تحلقنا عشرة عشرة و تسعة و 

   ثمانیة و سبعة یضعون طعامھم بین أیدیھم
لی خیولکم علقوا ع: فیأکلون ثم یقومون إلی ذلك الماء فیشربون فقال لنا زیاد

فعلقنا علیھا مخالیھا و وقف زیاد في خمسة فوارس أحدھم عبد اهللا بن وأل 
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فوقف بیننا و بین القوم فانطلق القوم فتنحوا ناحیة فنزلوا و أقبل إلینا زیاد فلما رأى 

سبحان اهللا أنتم أصحاب حرب و اهللا لو أن ھؤالء القوم : تفرقنا و تحلقنا قال
لحال ما أرادوا من غرتکم أفضل من حالکم التي أنتم جاءوکم الساعة علی ھذه ا

علیھا عجلوا قوموا إلی خیولکم فأسرعنا و تحشحشنا فمنا من یتوضأ و منا من 
یشرب و منا من یسقي فرسه حتی إذا فرغنا من ذلك کله أتینا زیادا و إذا في یده 

قی العرق عرق ینھش فنھشه نھشتین أو ثالثا ثم أتی بإداوة فیھا ماء فشرب ثم أل
یا ھؤالء إنا قد لقینا العدو و إن القوم لفي عدتکم و لقد حزرتکم : من یده ثم قال

و إیاھم فما أظن أحد الفریقین یزید علی اآلخر خمسة نفر و و اهللا إني ما أرى 
   أمرکم و أمرھم إال یصیر إلی القتال فإن کان ذلك فال تکونوا أعجز الفریقین

رجل منکم بعنان فرسه حتی أدنو منھم و أدعو إلي  لیأخذ کل: ثم قال لنا: قال
صاحبھم فأکلمه فإن تابعني علی ما أرید و إال فإذا دعوتکم فاستووا علی متون 
خیلکم ثم أقبلوا إلي معا غیر متفرقین فاستقدم أمامنا و أنا معه فسمعت رجال من 

رکتموھم جاءکم القوم و ھم کالون معیون و أنتم جامون مریحون فت: القوم یقول
حتی نزلوا أکلوا و شربوا و أراحوا دوابھم ھذا و اهللا سوء الرأي و دعا زیاد بن 

اعتزل فلننظر في أمرنا فأقبل إلیه في خمسة نفر : خصفة صاحبھم الخریت فقال له
ادع من : أدعو لك ثالثة نفر من أصحابنا حتی نلقاھم في عددھم فقال: فقلت لزیاد

ما الذي : فکنا خمسة و ھم خمسة فقال له زیادأحببت منھم فدعوت له ثالثة 
لم أرض بصاحبکم : نقمت علی أمیر المؤمنین و علینا إذ فارقتنا؟ فقال له الخریت

إماما و لم أرض بسیرتکم سیرة فرأیت أن أعتزل و أکون مع من یدعو إلی 
الشورى من الناس فإذا اجتمع الناس علی رجل ھو لجمیع األمة رضی کنت مع 

ویحك و ھل یجتمع الناس علی رجل منھم یداني علیا : ال له زیادالناس فق
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صاحبك الذي فارقته علما باهللا و بکتابه و سنة رسوله مع قرابته منه ص و سابقته 

ففیم قتلت ذلك : ذلك ما أقول لك فقال له زیاد: في اإلسالم؟ فقال له الخریت
ه طائفة من أصحابي فقال له ما أنا قتلته إنما قتلت: الرجل المسلم؟ فقال له الخریت

و کذلك أنت : ما إلی ذلك سبیل فقال له زیاد: فادفعھم إلي فقال له الخریت: زیاد
  .ھو ما تسمع: فاعل قال

فدعونا أصحابنا و دعا الخریت أصحابه ثم اقتتلنا فو اهللا ما رأیت قتاال مثله منذ : قال
رمح ثم اضطربنا بالسیوف خلقني اهللا لقد تطاعنا بالرماح حتی لم یبق في أیدینا 

حتی انحنت و عقرت عامة خیلنا و خیلھم و کثرت الجراح فیما بیننا و بینھم و 
قتل منا رجالن مولی لزیاد کانت معه رأیته یدعی سویدا و رجل من األبناء یدعی 
واقد بن بکر و صرعنا منھم خمسة نفر و حال اللیل بیننا و بینھم و قد و اهللا 

و ھرونا و ھررناھم و قد جرح زیاد و جرحت ثم إنا بتنا في کرھونا و کرھناھم 
جانب و تنحوا فمکثوا ساعة من اللیل ثم إنھم مضوا و ذھبوا فأصبحنا فوجدناھم 
قد ذھبوا فو اهللا ما کرھنا ذلك فمضینا حتی أتینا البصرة و بلغنا أنھم أتوا األھواز 

مائتین کانوا معھم فنزلوا في جانب منھا فتالحق بھم ناس من أصحابھم نحو 
بالکوفة و لم یکن معھم من القوة ما ینھضھم معھم حتی نھضوا فاتبعوھم من بعد 

أما : و کتب زیاد بن خصفة إلی علي ع: قال. فلحقوھم بأرض األھواز فأقاموا معھم
بعد فإنا لقینا عدو اهللا الناجي و أصحابه بالمدائن فدعوناھم إلی الھدى و الحق و 

و زین لھم الشیطان أعمالھم   العزة باإلثم  لوا عن الحق فأخذتھمکلمة السواء فتو
فقصدونا و صمدنا لھم فاقتتلنا قتاال شدیدا ما بین قائم الظھیرة   فصدھم عن السبیل

  إلی أن دلکت الشمس و استشھد منا
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رجالن صالحان و أصیب منھم خمسة نفر و خلوا لنا المعرکة و قد فشت فینا و 

القوم لما ألبسھم اللیل خرجوا من تحته متنکرین إلی أرض  فیھم الجراح ثم إن
األھواز و قد بلغني أنھم نزلوا منھا جانبا و نحن بالبصرة نداوي جراحنا و ننتظر 

فلما أتیته بکتابه قرأه علی الناس فقام إلیه معقل : قال. أمرك رحمك اهللا و السالم
إنما کان ینبغي أن یکون  أصلحك اهللا یا أمیر المؤمنین: بن قیس الریاحي فقال

مکان کل رجل من ھؤالء الذین بعثتھم في طلبھم عشرة من المسلمین فإذا 
لحقوھم استأصلوا شأفتھم و قطعوا دابرھم فأما أن یلقاھم أعدادھم فلعمري 
لیصبرن لھم فإنھم قوم عرب و العدة تصبر للعدة و تنتصف منھا فیقاتلون کل 

  .القتال
ا معقل إلیھم و ندب معه ألفین من أھل الکوفة فیھم یزید تجھز ی«: فقال له علي ع

أما بعد فابعث رجال من قبلك «: بن المغفل و کتب إلی عبد اهللا بن العباس بالبصرة
صلیبا شجاعا معروفا بالصالح في ألفي رجل من أھل البصرة فلیتبع معقل بن قیس 

إذا لقیه فمعقل فإذا خرج من أرض البصرة فھو أمیر أصحابه حتی یلقی معقال ف
أمیر الفریقین فلیسمع منه و لیطعه و ال یخالفه و مر زیاد بن خصفة فلیقبل إلینا 

و کتب علي ع إلی زیاد بن : قال» فنعم المرء زیاد و نعم القبیل قبیله و السالم
الذین   أما بعد فقد بلغني کتابك و فھمت ما ذکرت به الناجي و أصحابه«: خصفة

و ھم   فھم حیارى عمون  و زین لھم الشیطان أعمالھم  طبع اهللا علی قلوبھم
یحسبون أنھم یحسنون صنعا و وصفت ما بلغ بك و بھم األمر فأما أنت و 
أصحابك فلله سعیکم و علیه جزاؤکم و أیسر ثواب اهللا للمؤمن خیر له من الدنیا 

لنجزین التي یقبل الجاھلون بأنفسھم علیھا ف ما عندکم ینفد و ما عند اهللا باق و 
  و أما  الذین صبروا أجرھم بأحسن ما کانوا یعملون
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عدوکم الذین لقیتموھم فحسبھم بخروجھم من الھدى و ارتکاسھم في الضالل و 

  في طغیانھم یعمھون  و دعھم  فذرھم و ما یفترون  ردھم الحق و جماحھم في التیه
لینا أنت و ف أسمع بھم و أبصر فکأنك بھم عن قلیل بین أسیر و قتیل فأقبل إ

و نزل : قال. »أصحابك مأجورین فقد أطعتم و سمعتم و أحسنتم البالء و السالم
الناجي جانبا من األھواز و اجتمع إلیه علوج من أھلھا کثیر ممن أراد کسر الخراج 

: عن عبد اهللا بن قعین قال. و من اللصوص و طائفة أخرى من األعراب ترى رأیه
ي ذلك الجیش مع معقل بن قیس فلما أراد کنت أنا و أخي کعب بن قعین ف

یا معقل اتق اهللا ما استطعت فإنھا «: الخروج أتی علیا ع فودعه فقال له علي ع
وصیة اهللا للمؤمنین ال تبغ علی أھل القبلة و ال تظلم أھل الذمة و ال تتکبر فإن اهللا 

قام فخرج و ثم » خیر مستعان«: اهللا المستعان فقال: فقال معقل» ال یحب المتکبرین
خرجنا معه حتی نزل األھواز فأقمنا ننتظر أھل البصرة فأبطئوا علینا فقام معقل 

یا أیھا الناس إنا قد انتظرنا أھل البصرة و قد أبطئوا علینا و لیس بنا بحمد اهللا : فقال
   قلة و ال وحشة إلی الناس فسیروا بنا إلی

 و أن یھلکھم فقام إلیه أخي ھذا العدو القلیل الذلیل فإني أرجو أن ینصرکم اهللا
أصبت إن شاء اهللا رأینا رأیك و إني ألرجو أن ینصرنا اهللا : کعب بن قعین فقال

سیروا : علیھم و إن کانت األخرى فإن في الموت علی الحق لتعزیة عن الدنیا فقال
علی برکة اهللا فسرنا فو اهللا ما زال معقل بن قیس لي مکرما موادا ما یعدل بین أحد 

و ال یزال یقول ألخي کیف قلت إن في الموت علی الحق لتعزیة : قال. الجندمن 
فو اهللا ما سرنا یوما و : عن الدنیا صدقت و اهللا و أحسنت و وفقت وفقك اهللا قال

أما بعد : إذا بفیج یشتد بصحیفة في یده من عبد اهللا بن عباس إلی معقل بن قیس
ه أو أدرکك و قد شخصت منه فال فإن أدرکك رسولي بالمکان الذي کنت مقیما ب
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تبرحن من المکان الذي ینتھي إلیك رسولي فیه حتی یقدم علیك بعثنا الذي 
وجھناه إلیك فقد وجھنا إلیك خالد بن معدان الطائي و ھو من أھل الدین و 

: قال. الصالح و البأس و النجدة فاسمع منه و اعرف ذلك له إن شاء اهللا و السالم
کتابه علی أصحابه فسروا به و حمدوا اهللا و قد کان ذلك فقرأ معقل بن قیس 

فأقمنا حتی قدم الطائي علینا و جاءنا حتی دخل علی صاحبنا : قال. الوجه ھالھم
   فسلم

علیه باإلمرة و اجتمعا جمیعا في عسکر واحد ثم خرجنا إلی الناجي و أصحابه 
جاءنا أھل البلد  فأخذوا یرتفعون نحو جبال رامھرمز یریدون قلعة بھا حصینة و

فأخبرونا بذلك فخرجنا في آثارھم نتبعھم فلحقناھم و قد دنوا من الجبل فصففنا 
لھم ثم أقبلنا نحوھم فجعل معقل علی میمنته یزید بن المغفل األزدي و علی 
میسرته منجاب بن راشد الضبي من بني السید من أھل البصرة فوقف الخریت بن 

ب فکانوا میمنة و جعل أھل البلد و العلوج و من راشد الناجي فیمن معه من العر
و سار فینا معقل یحرضنا و : قال. أراد کسر الخراج و جماعة من األکراد میسرة

یا عباد اهللا ال تبدئوا القوم و غضوا األبصار و أقلوا الکالم و وطنوا أنفسکم : یقول لنا
تقاتلون مارقة مرقت  علی الطعن و الضرب و أبشروا في قتالھم باألجر العظیم إنما

و علوجا منعوا الخراج و لصوصا و أکرادا انظروني فإذا حملت فشدوا شدة رجل 
فمر في الصف کله یقول لھم ھذه المقالة حتی إذا مر بالناس کلھم أقبل : واحد قال

   فوقف وسط الصف في القلب و نظرنا إلیه ما یصنع فحرك رایته
معه جمیعا فو اهللا ما صبروا لنا ساعة واحدة تحریکتین ثم حمل في الثالثة و حملنا 

حتی ولوا و انھزموا و قتلنا سبعین عربیا من بني ناجیة و من بعض من اتبعه من 
و نظرت : قال کعب بن قعین. العرب و قتلنا نحو ثالثمائة من العلوج و األکراد
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 فیمن قتل من العرب فإذا صدیقي مدرك بن الریان قتیال و خرج الخریت منھزما

حتی لحق بسیف من أسیاف البحر و بھا جماعة من قومه کثیر فما زال یسیر فیھم 
و یدعوھم إلی خالف علي ع و یزین لھم فراقه و یخبرھم أن الھدى في فراقه و 
حربه و مخالفته حتی اتبعه منھم ناس کثیر و أقام معقل بن قیس بأرض األھواز و 

  دم بالکتاب علیه و کان في الکتابکتب إلی علي ع معي بالفتح و کنت أنا الذي ق
لعبد اهللا علي أمیر المؤمنین من معقل بن قیس سالم   بسم اهللا الرحمن الرحیم

علیك فإني أحمد إلیك اهللا الذي ال إله إال ھو أما بعد فإنا لقینا المارقین و قد 
قتل استظھروا علینا بالمشرکین فقتلنا منھم ناسا کثیرا و لم نتعد فیھم سیرتك فلم ن

و   منھم مدبرا و ال أسیرا و لم نذفف منھم علی جریح و قد نصرك اهللا و المسلمین
فقدمت بالکتاب فقرأه أمیر المؤمنین علی : قال. و السالم  الحمد هللا رب العالمین

یا أمیر : أصحابه و استشارھم في الرأي فاجتمع رأي عامتھم علی قول واحد فقالوا
قل بن قیس أن یتبع آثارھم و ال یزال في طلبھم المؤمنین نرى أن تکتب إلی مع

    حتی یقتلھم
فردني إلیه و : أو ینفیھم من أرض اإلسالم فإنا ال نأمن أن یفسد علیك الناس قال

أما بعد فالحمد هللا علی تأیید أولیائه و خذالن أعدائه جزاك اهللا و «: کتب معي
سل عن أخي بني ناجیة  المسلمین خیرا فقد أحسنتم البالء و قضیتم ما علیکم و

فإن بلغك أنه قد استقر ببلد من بالد المسلمین فسر إلیه حتی تقتله أو تنفیه فإنه 
فسأل معقل عن : قال. »لن یزال للمسلمین عدوا و للقاسطین ولیا ما بقي و السالم

مسیره و المکان الذي انتھی إلیه فنبئ بمکانه باألسیاف أسیاف فارس و أنه قد رد 
اعة علي و أفسد من قبله من عبد القیس و من واالھم من سائر العرب قومه عن ط

و کان قومه قد منعوا الصدقة عام صفین و منعوھا في ذلك العام أیضا فسار إلیھم 
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معقل بن قیس في ذلك الجیش من أھل الکوفة و أھل البصرة فأخذوا علی أرض 

شد بمسیره أقبل علی فارس حتی انتھوا إلی أسیاف البحر فلما سمع الخریت بن را
من کان معه من أصحابه ممن یرى رأي الخوارج فأسر إلیھم أني أرى رأیکم فإن 
علیا لم ینبغ له أن یحکم الرجال في أمر اهللا و قال لآلخرین من أصحابه مسرا 

إن علیا قد حکم حکما و رضي به فخلعه حکمه الذي ارتضاه لنفسه فقد : إلیھم
ا ارتضاه لنفسه و ھذا کان الرأي الذي خرج علیه رضیت أنا من قضائه و حکمه م

أنا و اهللا علی رأیکم و قد قتل عثمان : من الکوفة و قال مسرا لمن یرى رأي عثمان
  شدوا: مظلوما معقوال و قال لمن منع الصدقة

أیدیکم علی صدقاتکم ثم صلوا بھا أرحامکم و عودوا بھا إن شئتم علی فقرائکم 
و کان فیھم : قال. من القول و أراھم أنه علی رأیھمفأرضی کل صنف منھم بضرب 

و اهللا لدیننا الذي : نصارى کثیر و قد کانوا أسلموا فلما اختلف الناس بینھم قالوا
خرجنا منه خیر و أھدى من دین ھؤالء الذین ال ینھاھم دینھم عن سفك الدماء و 

م إنه ال ینجیکم ویحک: فلقي الخریت أولئك فقال. إخافة السبل فرجعوا إلی دینھم
من القتل إال الصبر لھؤالء القوم و قتالھم أ تدرون ما حکم علي فیمن أسلم من 
النصارى ثم رجع إلی دینه إنه ال و اهللا ال یسمع له قوال و ال یقبل له توبة و ال 
یدعوه إلیھا و إن حکمه فیه لضرب عنقه ساعة یستمکن منه فما زال حتی جمعھم 

ن من بني ناجیة في تلك الناحیة و من غیرھم فاجتمع إلیه و خدعھم و جاءه من کا
و حدثني ابن أبي سیف عن الحارث بن کعب عن أبي الصدیق : قال. ناس کثیر

ففعل ھذا الخریت بالناس و جمعھم بالخدیعة و المکر و کان منکرا : الناجي قال
الرحمن  بسم اهللا«: -داھیا فلما رجع معقل قرأ علی أصحابه کتابا من علي ع فیه

   من عبد اهللا علي أمیر المؤمنین إلی من قرئ  الرحیم
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  علیه کتابي ھذا من المسلمین و المؤمنین و المارقین و النصارى و المرتدین سالم

و آمن باهللا و رسوله و کتابه و البعث بعد الموت وافیا بعھد   علی من اتبع الھدى
إلی کتاب اهللا و سنة نبیه و أن اهللا و لم یکن من الخائنین أما بعد فإني أدعوکم 

أعمل فیکم بالحق و بما أمر اهللا تعالی به في کتابه فمن رجع منکم إلی رحله و 
کف یده و اعتزل ھذا المارق الھالك المحارب الذي حارب اهللا و رسوله و 

في األرض فسادا فله األمان علی ماله و دمه و من تابعه علی   المسلمین و سعی
و کفی باهللا ولیا   من طاعتنا استعنا باهللا علیه و جعلنا اهللا بیننا و بینهحربنا و الخروج 

فأخرج معقل رایة أمان فنصبھا و قال من أتاھا من الناس فھو آمن : قال. »و السالم
إال الخریت و أصحابه الذین نابذوا أول مرة فتفرق عن الخریت کل من کان معه 

فجعل علی میمنته یزید بن المغفل من غیر قومه و عبأ معقل بن قیس أصحابه 
األزدي و علی میسرته المنجاب بن راشد الضبي ثم زحف بھم نحو الخریت و 
عامة قومه و قد حضر معه جمیع قومه مسلمھم و نصرانیھم و مانعو الصدقة منھم 

و جعل الخریت : قال. فجعل مسلمیھم میمنة و النصارى و مانعي الصدقة میسرة
منعوا الیوم حریمکم و قاتلوا عن نسائکم و أوالدکم فو اهللا لئن ا: یومئذ یقول لقومه

ھذا و اهللا ما جرته : -ظھروا علیکم لیقتلنکم و لیسلبنکم فقال له رجل من قومه
  .قاتلوا فقد سبق السیف العذل: علینا یدك و لسانك فقال لھم

سار : و حدثنا ابن أبي سیف عن الحارث بن کعب عن عبد اهللا بن قعین قال: قال
أیھا الناس ما تدرون : فینا معقل یحرض الناس فیما بین المیمنة و المیسرة و یقول

أفضل مما سیق إلیکم في ھذا الموقف من األجر العظیم إن اهللا ساقکم إلی قوم 
منعوا الصدقة و ارتدوا عن اإلسالم و نکثوا البیعة ظلما و عدوانا إني شھید لمن 

اهللا یقر عینه بالفتح و الغنیمة ففعل ذلك حتی مر قتل منکم بالجنة و لمن عاش بأن 
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بالناس أجمعین ثم إنه وقف في القلب برایته و بعث إلی یزید بن المغفل و ھو 
في المیمنة أن احمل علیھم فحمل فثبتوا له فقاتلوا قتاال شدیدا ثم إنه انصرف حتی 

الضبي و ھو وقف موقفه الذي کان فیه من المیمنة ثم بعث إلی المنجاب بن راشد 
في المیسرة أن احمل علیھم فحمل فثبتوا له فقاتلوا قتاال شدیدا طویال ثم إنه رجع 

   حتی وقف موقفه الذي کان فیه من المیسرة ثم إن معقال بعث
إلی میمنته و میسرته إذا حملت فاحملوا جمیعا فحرك دابته و ضربھا ثم حمل و 

نعمان بن صھبان الراسبي بصر ثم إن ال. حمل أصحابه جمیعا فصبروا لھم ساعة
بالخریت فحمل علیه فضربه فصرعه عن فرسه ثم إنه نزل إلیه و قد جرحه فأثخنه 
فاختلف بینھما ضربات فقتله النعمان بن صھبان و قتل معه في المعرکة سبعون و 
مائة و ذھب الباقون في األرض یمینا و شماال و بعث معقل الخیل إلی رحالھم 

م فسبی رجاال و نساء و صبیانا ثم نظر فیھم فمن کان مسلما فسبی من أدرك منھ
فخاله و أخذ بیعته و خلی سبیل عیاله و من کان ارتد عن اإلسالم فعرض علیه 
الرجوع إلی اإلسالم و إال القتل فأسلموا فخلی سبیلھم و سبیل عیاالتھم إال شیخا 

ما زللت مذ عقلت إال  و اهللا: منھم نصرانیا یقال له الرماجس ابن منصور فإنه قال
في خروجي من دیني دین الصدق إلی دینکم دین السوء ال و اهللا ال أدع دیني و ال 

أدوا : أقرب دینکم ما حییت فقدمه معقل بن قیس فضرب عنقه و جمع الناس فقال
ما علیکم في ھذه السنین من الصدقة فأخذ من المسلمین عقالین و عمد إلی 

لھم معه مقبال بھم و أقبل المسلمون الذین کانوا معھم النصارى و عیاالتھم فاحتم
یشیعونھم فأمر معقل بردھم فلما ذھبوا لینصرفوا تصایحوا و دعا الرجال و النساء 

  .بعضھم إلی بعض
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و کتب معقل : قال. فلقد رحمتھم رحمة ما رحمتھا أحدا قبلھم و ال بعدھم: قال

ن جنده و عن عدوه إنا دفعنا إلی أما بعد فإني أخبر أمیر المؤمنین ع: إلی علي ع
عدونا باألسیاف فوجدنا بھا قبائل ذات عدة و حدة و جد و قد جمعوا لنا 
فدعوناھم إلی الطاعة و الجماعة و إلی حکم الکتاب و السنة و قرأنا علیھم کتاب 
أمیر المؤمنین و رفعنا لھم رایة أمان فمالت إلینا منھم طائفة و ثبتت طائفة أخرى 

ن التي أقبلت و صمدنا إلی التي أدبرت فضرب اهللا وجوھھم و نصرنا فقبلنا م
علیھم فأما من کان مسلما فإنا مننا علیه و أخذنا بیعته ألمیر المؤمنین و أخذنا منھم 
الصدقة التي کانت علیھم و أما من ارتد فإنا عرضنا علیھم الرجوع إلی اإلسالم و 

واحد فقتلناه و أما النصارى فإنا سبیناھم إال قتلناھم فرجعوا إلی اإلسالم غیر رجل 
و أقبلنا بھم لیکونوا نکاال لمن بعدھم من أھل الذمة لکي ال یمنعوا الجزیة و لکي 
ال یجترئوا علی قتال أھل القبلة و إنھم للصغار و الذلة أھل رحمك اهللا یا أمیر 

علی  ثم أقبل باألسارى حتی مر. المؤمنین و أوجب لك جنات النعیم و السالم
مصقلة بن ھبیرة الشیباني و ھو عامل لعلي ع علی أردشیرخرة و ھم خمسمائة 

  إنسان فبکی إلیه النساء
یا أبا الفضل یا حامل الثقل و مأوى الضعیف و فکاك : و الصبیان و صاح الرجال

إن اهللا   أقسم باهللا ألتصدقن علیھم: العناة امنن علینا فاشترنا و أعتقنا فقال مصقلة
و اهللا لو أني أعلم أنه قالھا توجعا لھم و : فبلغ قوله معقال فقال  متصدقینیجزي ال

وجدا و إزراء علیکم لضربت عنقه و لو کان في ذلك فناء بني تمیم و بکر بن 
یبیعني : ثم إن مصقلة بن ھبیرة بعث ذھل بن الحارث الذھلي إلی معقل فقال. وائل

درھم فأبی علیه فلم یزل یراوده  نعم أبیعکم بألف ألف: نصارى بني ناجیة فقال
عجل بالمال إلی أمیر : حتی باعه إیاھم بخمسمائة ألف درھم و دفعھم إلیه و قال له
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أنا باعث اآلن بصدر منه ثم أبعث بصدر آخر ثم کذلك حتی : المؤمنین فقال مصقلة

في و أقبل معقل إلی علي ع فأخبره بما کان منه : قال. ء إن شاء اهللا ال یبقی منه شي
  ».أحسنت و أصبت و وفقت«: ذلك فقال له علي ع

قال و انتظر علي ع مصقلة أن یبعث إلیه بالمال فأبطأ به فبلغ علیا ع أن مصقلة 
ما أرى «: ء فقال خلی سبیل األسارى و لم یسألھم أن یعینوه في فکاك أنفسھم بشي
: تب إلیهثم ک» مصقلة إال قد حمل حمالة ال أراکم إال سترونه عن قریب مبلدحا

أما بعد فإن من أعظم الخیانة خیانة األمة و أعظم الغش علی أھل المصر غش «
اإلمام و عندك من حق المسلمین خمسمائة ألف درھم فابعث إلي بھا حین یأتیك 
رسولي و إال فأقبل إلي حین تنظر في کتابي فإني قد تقدمت إلی رسولي أال 

و : قال. »أن تبعث بالمال و السالم یدعك ساعة واحدة تقیم بعد قدومه علیك إال
إن تبعث بھذا المال و إال فاشخص : کان الرسول أبا حرة الحنفي فقال له أبو حرة

معي إلی أمیر المؤمنین فلما قرأ کتابه أقبل حتی نزل بالبصرة و کان العمال یحملون 
یر المال من کور البصرة إلی ابن عباس فیکون ابن عباس ھو الذي یبعث به إلی أم

نعم أنظرني أیاما ثم أقبل من البصرة حتی أتی علیا ع بالکوفة : المؤمنین ع فقال له
   فأقره علي ع أیاما لم یذکر له شیئا ثم سأله المال فأدى إلیه مائتي ألف

حدثني ابن أبي سیف عن أبي : قال. درھم و عجز عن الباقي و لم یقدر علیه
إلی رحله فقدم عشاء فطعمنا منه  دعاني مصقلة: الصلت عن ذھل بن الحارث قال

لو : و اهللا إن أمیر المؤمنین یسألني ھذا المال و و اهللا ال أقدر علیه فقلت له: ثم قال
و اهللا ما کنت ألحملھا : شئت ال یمضي علیك جمعة حتی تجمع ھذا المال فقال

أو ابن  أما و اهللا لو أن ابن ھند یطالبني بھا: ثم قال. قومي و ال أطلب فیھا إلی أحد
عفان لترکھا لي أ لم تر إلی ابن عفان حیث أطعم األشعث بن قیس مائة ألف درھم 
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إن ھذا ال یرى ذلك الرأي و ما ھو بتارك : من خراج آذربیجان في کل سنة فقلت

لك شیئا فسکت ساعة و سکت عنه فما مکث لیلة واحدة بعد ھذا الکالم حتی 
ه؟ ترحه اهللا فعل فعل السید و فر فرار ما ل: لحق بمعاویة فبلغ ذلك علیا ع فقال

العبید و خان خیانة الفاجر أما إنه لو أقام فعجز ما زدنا علی حبسه فإن وجدنا له 
  .شیئا أخذناه و إن لم نقدر له علی مال ترکناه ثم سار إلی داره فھدمھا

و کان أخوه نعیم بن ھبیرة الشیباني شیعیا و لعلي ع مناصحا فکتب إلیه مصقلة من 
أما بعد فإني کلمت معاویة فیك : الشام مع رجل من نصارى تغلب یقال له حلوان

فوعدك الکرامة و مناك اإلمارة فأقبل ساعة تلقی رسولي إن شاء اهللا و السالم فلما 
وصل الکوفة علم به علي ع فأخذ النصراني فقطع یده فمات فکتب نعیم إلی أخیه 

  :-مصقلة جواب کتابه شعرا
  بالظن منك فما بالي و حلوانا    ك اهللا معترضاال ترمیني ھدا

  و ھو البعید فال یورثك أحزانا     ذاك الحریص علی ما نال من طمع
  ترجو سقاط امرئ لم یلف وسنانا    ما ذا أردت إلی إرساله سفھا

  یمشي العرضنة من آساد خفانا    عرضته لعلي إنه أسد
  خیر شیبانا تحمي العراق و تدعی     قد کنت في منظر عن ذا و مستمع

      
  

  للراکبین له سرا و عالنا     حتی تقحمت أمرا کنت تکرھه
  للحق أحییت أحیانا و موتانا    لو کنت أدیت مال اهللا مصطبرا
  فضل ابن ھند و ذاك الرأي أشجانا    لکن لحقت بأھل الشام ملتمسا
  ما ذا تقول و قد کان الذي کانا     فالیوم تقرع سن العجز من ندم
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  .لم یرفع اهللا بالبغضاء إنسانا    حیاء قاطبةأصبحت تبغضك األ

      
فلما وقع الکتاب إلیه علم أن النصراني قد ھلك و لم یلبث التغلبیون إال قلیال حتی 

أنت أھلکت صاحبنا فإما أن تحییه و إما أن تدیه : بلغھم ھالك صاحبھم فأتوا فقالوا
و حدثني ابن أبي یوسف  .أما أن أحییه فال أستطیع و أما أن أدیه فنعم فوداه: فقال

اردد : قیل لعلي ع حین ھرب مصقلة: عن عبد الرحمن بن جندب عن أبیه قال
لیس ذلك في القضاء بحق قد «: الذین سبوا و لم تستوف أثمانھم في الرق فقال

و بلغني أن » .عتقوا إذ أعتقھم الذي اشتراھم و صار مالي دینا علی الذي اشتراھم
  :-سعد بن زید مناة قال في بني ناجیة شعراظبیان بن عمارة أحد بني 

  و المرھفات تختلي الھوادیا    ھال صبرت للقراع ناجیا
      

  
  .و صائبات األسھم القواضیا    و الطعن في نحورکم توالیا

      
لما بلغ علیا ع مصاب : و بلغني من حدیث عبد الرحمن بن جندب عن أبیه قال

کان أنقص عقله و أجرأه علی ربه ھوت أمه ما «: بني ناجیة و قتل صاحبھم قال
إن في أصحابك رجاال قد خشیت أن یفارقوك فما ترى : فإنه جاءني مرة فقال لي

فیھم فقلت له إني ال آخذ علی التھمة و ال أعاقب علی الظن و ال أقاتل إال من 
خالفني و ناصبني و أظھر لي العداوة ثم لست مقاتله حتی أدعوه و أعذر إلیه فإن 

إلینا قبلنا منه و إن أبی إال االعتزام علی حربنا استعنا باهللا علیه و  تاب و رجع
إني خشیت أن یفسد : ناجزناه فکف عني ما شاء اهللا ثم جاءني مرة أخرى فقال لي
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علیك عبد اهللا بن وھب و زید بن حصین الطائي إني سمعتھما یذکرانك بأشیاء لو 

وثقھما فال یفارقان محبسك أبدا سمعتھما لم تفارقھما علیھما حتی تقتلھما أو ت
إني آمرك أن تدعو بھما فتضرب : فقلت إني مستشیرك فیھما فما ذا تأمرني به؟ قال

و اهللا ما أظن أن لك ورعا و ال عقال : رقابھما فعلمت أنه ال ورع له و ال عقل فقلت
داوته نافعا و اهللا کان ینبغي لك أن تعلم أني ال أقتل من لم یقاتلني و لم یظھر لي ع

   و لم یناصبني بالذي کنت أعلمتکه من رأیي
حیث جئتني في المرة األولی و وصفت أصحابك عندي و لقد کان ینبغي لك لو 

اتق اهللا لم تستحل قتلھم و لم یقتلوا أحدا و لم ینابذوك : أردت قتلھم أن تقول لي
  . انقضی خبر بني ناجیة: قال» .و لم یخرجوا من طاعتك

   الرحیمبسم اهللا الرحمن 
  خبر عبد اهللا بن عامر الحضرمي بالبصرة

حدثنا الحسن بن علي الزعفراني قال إبراھیم بن : حدثنا محمد بن یوسف قال
محمد بن سعید الثقفي عن محمد بن عبد اهللا بن عثمان عن ابن أبي سیف عن 

أن معاویة بن أبي سفیان لما أصاب محمد   یزید بن حارثة عن عمرو بن محصن
  کر بمصر و ظھر علیھا دعا عبد اهللا بن عامربن أبي ب

سر إلی البصرة فإن جل أھلھا یرون رأینا في عثمان و یعظمون : الحضرمي فقال له
قتله و قد قتلوا في الطلب بدمه و ھم موتورون حنقون لما أصابھم ودوا لو یجدون 
 من یدعوھم و یجمعھم و ینھض بھم في الطلب بدم عثمان و احذر ربیعة و انزل
في مضر و تودد األزد فإن األزد کلھم جمیعا معك إال قلیال منھم فإنھم إن شاء اهللا 

فقال له عبد اهللا بن عامر أنا سھمك في . غیر مخالفیك و احذر من تقدم علیه
کنانتك و أنا من قد جربت و عدو أھل حربك و ظھیرك علی قتلة عثمان فوجھني 
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اهللا فودعه و أخذ بیده و خرج من  اخرج غدا إن شاء: إلیھم متی شئت فقال له

في أي : فلما کان اللیل جلس معاویة و أصحابه یتحدثون فقال لھم معاویة. عنده
   بسعد الذابح فکره معاویة ذلك: منزل ینزل القمر اللیلة؟ فقالوا

و رأى معاویة أن یکتب إلی . و أرسل إلیه أن ال تبرح حتی یأتیك رسولي فأقام
. عامله یومئذ علی مصر یستطلع رأیه في ذلك فکتب إلیهعمرو بن العاص و کان 
من عبد اهللا معاویة أمیر المؤمنین إلی عمرو بن العاص و   بسم اهللا الرحمن الرحیم

أما . قد کان یسمی بأمیر المؤمنین بعد صفین و بعد تحکیم الحکمین سالم علیك
طالع رأیك فإن بعد فإني قد رأیت رأیا ھممت بإمضائه و لم یخذلني عنه إال است

توافقتني أحمد اهللا و أمضیه و إن تخالفني فأستجیر باهللا و أستھدیه إني نظرت في 
أمر أھل البصرة فوجدت عظم أھلھا لنا ولیا و لعلي و شیعته عدوا و قد أوقع بھم 
علي الوقعة التي علمت فأحقاد تلك الدماء ثابتة في صدورھم ال تبرح و ال تریم و 

ابن أبي بکر و وقعتنا بأھل مصر قد أطفأت نیران أصحاب علي قد علمت أن قتلنا 
و قد بلغ من کان بالبصرة . في اآلفاق و رفعت رءوس أشیاعنا أینما کانوا من البالد

علی مثل رأینا من ذلك ما بلغ الناس و لیس أحد ممن یرى رأینا أکثر عددا و ال 
بد اهللا بن عامر أضر خالفا علی علي من أولئك فقد رأیت أن أبعث إلیھم ع

  الحضرمي فینزل في مضر و یتودد األزد
و یحذر ربیعة و ینعی دم عثمان بن عفان و یذکرھم وقعة علي بھم التي أھلکت 
صالحي إخوانھم و آبائھم و أبنائھم فقد رجوت عند ذلك أن یفسدوا علی علي و 

و شیعته ذلك الفرج من األرض و متی یؤتوا من خلفھم و أمامھم یضل سعیھم 
یبطل کیدھم فھذا رأیي فما رأیك فال تحبس رسولي إال قدر مضي الساعة التي 
ینتظر فیھا جواب کتابي ھذا أرشدنا اهللا و إیاك و السالم علیك و رحمة اهللا و 
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أما بعد فقد بلغني کتابك فقرأته و : فکتب عمرو بن العاص إلی معاویة. برکاته

الذي ألقاه في روعك و جعله في إن : فھمت رأیك الذي رأیته فعجبت له و قلت
نفسك ھو الثائر البن عفان و الطالب بدمه و إنه لم یك منك و ال منا منذ نھضنا 
في ھذه الحروب و نادینا أھلھا و ال رأى الناس رأیا أضر علی عدوك و ال أسر 
لولیك من ھذا األمر الذي ألھمته فأمض رأیك مسددا فقد وجھت الصلیب األدیب 

فلما جاءه کتاب عمرو دعا ابن الحضرمي و . ح غیر الظنین و السالماألریب الناص
قد کان ظن حین ترکه معاویة أیاما ال یأمره بالشخوص أن معاویة قد رجع عن 

یا ابن الحضرمي سر علی برکة اهللا إلی أھل : إشخاصه إلی ذلك الوجه فقال له
   ن بن عفان و ذکرھمالبصرة فانزل في مضر و احذر ربیعة و تودد األزد و انع عثما

الوقعة التي أھلکتھم و من لمن سمع و أطاع دنیا ال تفنی و أثرة ال یفقدھا حتی 
ثم خرج من عنده و قد دفع إلیه کتابا و أمره إذا قدم أن ! یفقدنا أو نفقده فودعه

فلما خرجنا : قال. قال عمرو بن محصن و کنت معه حین خرج. یقرأه علی الناس
فنظرت إلیه فو اهللا : أن نسیر سنح لنا ظبي أعضب عن شمائلنا قالفسرنا ما شاء اهللا 

لرأیت الکراھیة في وجھه ثم مضینا حتی نزلنا البصرة في بني تمیم فسمع بقدومنا 
أھل البصرة فجاءنا کل من یرى رأي عثمان بن عفان فاجتمع إلینا رءوس أھلھا 

عد أیھا الناس فإن عثمان أما ب: فحمد اهللا ابن عامر الحضرمي و أثنی علیه ثم قال
إمامکم إمام الھدى قتله علي بن أبي طالب ظلما فطلبتم بدمه و قاتلتم من قتله 
فجزاکم اهللا من أھل مصر خیرا و قد أصیب منکم المأل األخیار و قد جاءکم اهللا 
بإخوان لکم لھم بأس شدید یتقی و عدد ال یحصی فلقوا عدوکم الذین قتلوکم 

أرادوا صابرین فرجعوا و قد نالوا ما طلبوا فمالئوھم و ساعدوھم  فبلغوا الغایة التي
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فقام إلیه الضحاك بن عبد اهللا الھاللي . و تذکروا ثأرکم تشفوا صدورکم من عدوکم

   قبح اهللا ما جئتنا به: فقال
و دعوتنا إلیه جئتنا و اهللا بمثل ما جاء به صاحباك طلحة و الزبیر أتیانا و قد بایعنا 

جتمعنا له و کلمتنا واحدة و نحن علی سبیل مستقیم فدعوانا إلی الفرقة علیا ع و ا
و قاما فینا بزخرف القول حتی ضربنا بعضنا ببعض عدوانا و ظلما فاقتتلنا علی 
ذلك و ایم اهللا ما سلمنا من عظیم وبال ذلك و نحن اآلن مجتمعون علی بیعة ھذا 

ء و أخذ بیعة غائبنا و شاھدنا أ  مسيالعثرة و عفا عن ال: العبد الصالح الذي قد أقال
فتأمرنا اآلن أن نختلع أسیافنا من أغمادھا ثم یضرب بعضنا بعضا لیکون معاویة 
أمیرا و تکون له وزیرا و نعدل بھذا األمر عن علي ع و اهللا لیوم من أیام علي ع مع 

فقام عبد . یةالنبي ص خیر من بالء معاویة و آل معاویة لو بقوا في الدنیا ما الدنیا باق
اسکت فلست بأھل أن تتکلم في أمر العامة : اهللا بن خازم السلمي فقال للضحاك

و قد فھمنا : نحن یدك و أنصارك و القول ما قلت: ثم أقبل علی ابن الحضرمي فقال
یا ابن السوداء و : ء شئت فقال له الضحاك بن عبد اهللا ما ذکرت فادعنا إلی أي شي

  .ال یذل من خذلت فتشاتمااهللا ال یعز من نصرت و 
   و الضحاك ھذا ھو الذي یقول

   بین ثقیف و ھالل منصبي     یا أیھذا السائلي عن نسبي
  .و سیط مني المجد من معتبي     أمي أسماء و ضحاك أبي

      
  :و ھو القائل في بني العباس

   بجبل نعلمه و سھل     ما ولدت من ناقة لفحل
   کھلة و کھلأکرم بھا من      کستة من بطن أم الفضل
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  .و خاتم األنباء بعد الرسل     عم النبي المصطفی ذي الفضل

      
  عباد: فقام عبد الرحمن بن عمیر بن عثمان القرشي ثم التیمي فقال

اهللا إنا لم ندعکم إلی االختالف و الفرقة و ال نرید أن تقتتلوا و ال نرید أن تتنابذوا 
وانکم الذین ھم علی رأیکم و أن و لکنا إنما ندعوکم لجمع کلمتکم و توازروا إخ

تلموا شعثکم و تصلحوا ذات بینکم فمھال مھال رحمکم اهللا اسمعوا لھذا الکتاب 
من عبد   بسم اهللا الرحمن الرحیم  الذي یقرأ علیکم ففضوا کتاب معاویة و إذا فیه

اهللا معاویة أمیر المؤمنین إلی من قرئ علیه کتابي ھذا من المؤمنین و المسلمین 
أھل البصرة سالم علیکم أما بعد فإن سفك الدماء بغیر حلھا و قتل النفس التي من 

حرم اهللا قتلھا ھالك موبق و خسران مبین ال یقبل اهللا ممن سفکھا صرفا و ال عدال 
و قد رأیتم رحمکم اهللا آثار ابن عفان و سیرته و حبه للعافیة و معدلته و سده 

مظلوم و حبه الضعیف حتی وثب الواثبون للثغور و إعطاءه بالحقوق و إنصافه لل
ظمآن صائما لم یسفك ] محرما[علیه و تظاھر علیه الظالمون فقتلوه مسلما مخرما 

فیھم دما و لم یقتل منھم أحدا و ال یطلبونه بضربة سیف و ال سوط و إنما ندعوکم 
 أیھا المسلمون إلی الطلب بدمه و إلی قتال من قتله فإنا و إیاکم علی أمر ھدى
واضح و سبیل مستقیم إنکم إن جامعتمونا طفئت النائرة و اجتمعت الکلمة و 
استقام أمر ھذه األمة و أقر الظالمون المتوثبون الذین قتلوا إمامھم بغیر حق فأخذوا 

   بجرائرھم و ما قدمت
أیدیھم إن لکم علي أن أعمل فیکم بالکتاب و أن أعطیکم في السنة عطاءین و ال 

یئکم عنکم أبدا فنازعوا إلی ما تدعون إلیه رحمکم اهللا و قد أحتمل فضال من ف
بعثت إلیکم رجال من الناصحین و کان من أمناء خلیفتکم المظلوم ابن عفان و 
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عماله و أعوانه علی الھدى و الحق جعلنا اهللا و إیاکم ممن یجیب إلی الحق و 

ما قرئ علیھم فل. یعرفه و ینکر الباطل و یجحده و السالم علیکم و رحمة اهللا
األحنف بن : قال: عن أبي منقر الشیباني قال. سمعنا و أطعنا: الکتاب قال عظماؤھم

لما قرئ علیھم الکتاب أما أنا فال ناقة لي في ھذا و ال جمل و اعتزل أمرھم : قیس
   أیھا الناس الزموا طاعتکم: و قال عمرو بن مرحوم من عبد قیس. ذلك

واقعة و تصیبکم قارعة و ال تکن لکم بعدھا بقیة أال و ال تنکثوا بیعتکم فتقع بکم 
حدثنا ثعلبة بن عباد أن الذي کان .  إني قد نصحت لکم و لکن ال تحبون الناصحین

سدد لمعاویة رأیه في إرسال ابن الحضرمي کتاب کتبه إلیه صحار بن عباس 
العبدي و ھو ممن کان یرى رأي عثمان و یخالف قومه في حبھم علیا ع و 

فکتب إلی معاویة أما بعد فقد بلغنا وقعتك بأھل مصر الذین : قال. تھم إیاهنصر
بغوا علی إمامھم و قتلوا خلیفتھم ظلما و بغیا فقرت بذلك العیون و شفیت بذلك 
النفوس و ثلجت أفئدة أقوام کانوا لقتل عثمان کارھین و لعدوه مفارقین و لکم 

أمیرا طیبا زاکیا ذا عفاف و دین  موالین و بکم راضین فإن رأیت أن تبعث إلینا
   یدعو إلی الطلب بدم عثمان

فعلت فإني ال إخال الناس إال مجمعین علیك فإن ابن عباس غائب عن الناس و 
ال عزمت رأیا سوى ما کتب به إلي ھذا و کتب : فلما قرأ معاویة کتابه قال. السالم

لت مشورتك أما بعد فقد قرأت کتابك فعرفت نصیحتك و قب: - إلیه جوابه
فرحمك اهللا و سددك اثبت ھداك اهللا علی رأیك الرشید فکأنك بالرجل الذي 
سألت قد أتاك و کأنك بالجیش قد أطل علیك فسررت و حییت و قبلت و 

قال لما نزل ابن الحضرمي ببني تمیم أرسل إلی الرءوس فأتوه فقال لھم . السالم
األمیر بالبصرة یومئذ زیاد بن  أجیبوني إلی الحق و انصروني علی ھذا األمر و إن
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عبید قد استخلفه عبد اهللا بن عباس و قدم علی علي ع إلی الکوفة یعزیه عن 

إي و الذي له أسعی و إیاه أخشی : فقام إلیه صحار فقال: محمد بن أبي بکر قال
ال و الذي ال إله : و قام المثنی بن مخربة العبدي فقال. لننصرنك بأسیافنا و أیدینا

   لئن لم إال ھو
ترجع إلی مکانك الذي أقبلت منه لنأخذنك بأسیافنا و أیدینا و نبالنا و أسنة 
رماحنا أ نحن ندع ابن عم نبینا و سید المسلمین و ندخل في طاعة حزب من 
األحزاب طاغ و اهللا ال یکون ذلك أبدا حتی نسیر کتیبة إلی کتیبة و نفلق الھام 

یا صبرة : ی صبرة بن شیمان األزدي فقالفأقبل ابن الحضرمي عل: قال. بالسیوف
أنت رأس قومك و عظیم من عظماء العرب و أحد الطلبة بدم عثمان رأینا رأیك و 
رأیك رأینا و بالء القوم عندك في نفسك و عشیرتك ما قد ذقت و رأیت فانصرني 

إن : و کن من دوني فقال له إن أنت أتیت فنزلت في داري نصرتك و منعتك فقال
اتبع ما أمرك به و : مؤمنین معاویة أمرني أن أنزل في قومه من مضر فقالأمیر ال

و أقبل الناس إلی ابن الحضرمي فکثر تبعه ففزع لذلك زیاد و . انصرف من عنده
  ھاله و ھو في دار اإلمارة فبعث إلی الحصین بن المنذر و مالك بن مسمع فدعاھما

أنصار أمیر المؤمنین و شیعته و ثقته و أما بعد فإنکم : فحمد اهللا و أثنی علیه ثم قال
قد جاءکم ھذا الرجل بما قد بلغکم فأجیروني حتی یأتیني أمر أمیر المؤمنین و 

ھذا أمر لي فیه نظر فأرجع إلی من ورائي و أنظر و : رأیه فأما مالك بن مسمع فقال
نعم نحن فاعلون و لن : أستشیر في ذلك و ألقاك و أما الحصین بن المنذر فقال

فبعث إلی صبرة بن . نخذلك و لن نسلمك فلم یر زیاد من القوم ما یطمئن إلیه
یا ابن شیمان أنت سید قومك و أحد عظماء ھذا المصر فإن : شیمان األزدي فقال

یکن فیه أحد ھو أعظم أھله فأنت أ فال تجیرني و تمنعني و تمنع بیت مال 
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ملت حتی تنزل في داري بلی إن أنت تح: المسلمین فإنما أنا أمین علیه فقال

منعتك فقال له إني فاعل فحمله ثم ارتحل لیال حتی نزل دار صبرة بن شیمان و 
کتب إلی عبد اهللا بن عباس و لم یکن معاویة ادعی زیادا بعد ألنه إنما ادعاه بعد 

لألمیر عبد اهللا بن عباس من زیاد بن عبید   بسم اهللا الرحمن الرحیم. وفاة علي ع
ا بعد فإن عبد اهللا بن عامر الحضرمي أقبل من قبل معاویة حتی نزل سالم علیك أم

   في بني تمیم و نعی ابن عفان و دعا إلی الحرب فبایعه
جل أھل البصرة فلما رأیت ذلك استجرت باألزد بصبرة بن شیمان و قومه لنفسي 
و لبیت مال المسلمین فرحلت من قصر اإلمارة فنزلت فیھم و إن األزد معي و 

أمیر المؤمنین من سائر القبائل تختلف إلي و شیعة عثمان تختلف إلی ابن  شیعة
الحضرمي و القصر خال منا و منھم فارفع ذلك إلی أمیر المؤمنین لیرى فیه رأیه و 

فرفع ذلك ابن عباس إلی : یعجل علي بالذي یرى أن یکون فیه منه و السالم قال
و کانت بنو تمیم و قیس و من علي ع فشاع في الناس بالکوفة ما کان من ذلك 

یرى رأي عثمان قد أمروا ابن الحضرمي أن یسیر إلی قصر اإلمارة حین خاله زیاد 
فلما تھیأ لذلك و دعا له أصحابه رکبت األزد و بعثت إلیه و إلیھم إنا و اهللا ال 
ندعکم تأتون القصر فتنزلون به من ال نرضی و من نحن له کارھون حتی یأتي 

م رضی فأبی أصحاب ابن الحضرمي إال أن یسیروا إلی القصر و أبت رجل لنا و لک
إنکم و اهللا ما : األزد إال أن یمنعوھم فرکب األحنف فقال ألصحاب ابن الحضرمي

أنتم بأحق بقصر اإلمارة من القوم و ما لکم أن تؤمروا علیھم من یکرھونه فانصرفوا 
ن و لن یؤتی إال ما تحبون إنه لم یکن ما تکرھو: عنھم ثم جاء إلی األزد فقال
و عن الکلبي أن ابن الحضرمي لما أتی البصرة و . فانصرفوا رحمکم اهللا ففعلوا

زیاد : دخلھا نزل في بني تمیم في دار سنبل و دعا بني تمیم و أخالط مضر فقال
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ألبي األسود الدؤلي أ ما ترى ما صنع أھل البصرة إلی معاویة و ما في األزد لي 

   إن: مطمع فقال
کنت ترکتھم لم ینصروك و إن أصبحت فیھم منعوك فخرج زیاد من لیلته و أتی 

یا : األزد و نزل علی صبرة بن شیمان فأجاره فبات لیلته فلما أصبح قال له صبرة
زیاد لیس حسنا بنا أن تقوم فینا مختفیا أکثر من یومك ھذا فاتخذ له منبرا و سریرا 

بھم الجمعة في مسجد الحدان و غلب  في مسجد الحدان و جعل له شرطا و صلی
ابن الحضرمي علی ما یلیه من البصرة و جباھا و اجتمعت األزد علی زیاد فصعد 

یا معشر األزد أنتم کنتم أعدائي فأصبحتم : المنبر فحمد اهللا و أثنی علیه ثم قال
أولیائي و أولی الناس بي و إني لو کنت في بني تمیم و ابن الحضرمي فیکم نازال 

أطمع فیه أبدا و أنتم دونه فال یطمع ابن الحضرمي في و أنتم دوني و لیس ابن  لم
آکلة األکباد في بقیة األحزاب و أولیاء الشیطان بأدنی إلی الغلبة من أمیر المؤمنین 
علي في المھاجرین و األنصار و قد أصبحت فیکم مضمونا و أمانة مؤداة و قد 

الحق کصبرکم مع الباطل فإنکم ال تحمدون رأینا وقعتکم یوم الجمل فاصبروا مع 
فقام شیمان أبو صبرة و لم یکن شھد . إال علی النجدة و ال تعذرون علی الجبن

یا معشر األزد ما أبقت عواقب الجمل علیکم إال سوء : یوم الجمل و کان غائبا فقال
   الذکر و قد کنتم

ذل و خذلکم إیاه أمس علی علي ع فکونوا الیوم له و اعلموا أن سلمکم جارکم 
عار و أنتم حي مضمارکم الصبر و عاقبتکم الوفاء فإن سار القوم بصاحبھم فسیروا 

ثم قام . بصاحبکم و إن استمدوا معاویة فاستمدوا علیا و إن وادعوکم فوادعوھم
یا معشر األزد إنا قلنا یوم الجمل نمنع مصرنا و نطیع أمنا و : صبرة بن شیمان فقال

ظلوم فأنعمنا القتال و أقمنا بعد انھزام الناس حتی قتل منا من ال ننصر خلیفتنا الم
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خیر فینا بعده و ھذا زیاد جارکم الیوم و الجار مضمون و لسنا نخاف من علي ع 
ما نخاف من معاویة فھبوا لنا أنفسکم و امنعوا جارکم أو فأبلغوه مأمنه فقالت 

یا صبرة أ تخشون أال تقوموا  :إنما نحن لکم تبع فأجیروه فضحك زیاد و قال: األزد
إن جاءونا باألحنف جئناھم بأبي صبرة و إن جاءونا : لبني تمیم؟ فقال صبرة

إنما کنت : بالحتات جئتھم أنا و إن کان فیھم شباب ففینا شباب کثیر فقال زیاد
  فلما رأت بنو تمیم أن األزد قد قاموا دون زیاد بعثت إلیھم أخرجوا. مازحا

ج صاحبنا فأي األمیرین غلب علي أو معاویة دخلنا في صاحبکم و نحن نخر
إنما کان ھذا یرجی عندنا قبل أن : طاعته و لم نھلك عامتنا فبعث إلیھم أبو صبرة

نجیره و لعمري ما قتل زیاد و إخراجه إال سواء و إنکم لتعلمون أنا لم نجره إال 
یا أمیر : لي عأن شبث بن ربعي قال لع: عن أبي الکنود. تکرما فالھوا عن ھذا

المؤمنین ابعث إلی ھذا الحي من تمیم فادعھم إلی طاعتك و لزوم بیعتك و ال 
تسلط علیھم أزد عمان البعداء البغضاء فإن واحدا من قومك خیر لك من عشرة 

   إن البعید البغیض من: من غیرھم فقال له مخنف بن سلیم األزدي
الحبیب القریب من أطاع اهللا و  عصی اهللا و خالف أمیر المؤمنین و ھم قومك و إن

نصر أمیر المؤمنین و ھم قومي واحدھم ألمیر المؤمنین خیر من عشرة من قومك 
مه تناھوا أیھا الناس و لیردعکم اإلسالم و وقاره عن «أمیر المؤمنین ع : فقال

التباغي و التھاذي و لتجتمع کلمتکم و الزموا دین اهللا الذي ال یقبل من أحد غیره 
اإلخالص التي ھي قوام الدین و حجة اهللا علی الکافرین و اذکروا إذ کنتم  و کلمة

قلیال مشرکین متفرقین متباغضین فألف بینکم باإلسالم فکثرتم و اجتمعتم و 
تحاببتم فال تفرقوا بعد إذ اجتمعتم و ال تباغضوا بعد أن تحاببتم فإذا انفصل الناس 

ر و القبائل فاقصدوا لھامھم و وجوھھم و کانت بینھم الثائرة فتداعوا إلی العشائ
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بالسیوف حتی یفزعوا إلی اهللا و کتابه و سنة نبیه فأما تلك الحمیة حین تکون في 

ثم إنه ع » .المسلمین من خطوات الشیطان فانتھوا عنھا ال أبا لکم تفلحوا و تنجحوا
  یا أعین ما«: دعا أعین بن ضبیعة المجاشعي فقال

عاملي مع ابن الحضرمي بالبصرة یدعون إلی فراقي و بلغك أن قومك وثبوا علی 
ال تستأ یا أمیر المؤمنین و ال یکن : فقال» شقاقي و یساعدون الضالل الفاسقین علي

ما تکره ابعثني إلیھم فأنا لك زعیم بطاعتھم و تفریق جماعتھم و نفي ابن 
حتی  فخرج من عنده و مضی» فاخرج الساعة«: الحضرمي من البصرة أو قتله قال

قدم البصرة ثم دخل علی زیاد و ھو باألزد مقیم فرحب به و أجلسه إلی جانبه 
فو اهللا إنه لیکلمه : فأخبره بما قال له علي ع و بما رد علیه و ما الذي علیه رأیه قال

من عبد   بسم اهللا الرحمن الرحیم: و إذا بکتاب من أمیر المؤمنین ع إلی زیاد فیه
یر المؤمنین إلی زیاد بن عبید سالم علیك أما بعد فإني اهللا علي بن أبي طالب أم

قد بعثت أعین بن ضبیعة لیفرق قومه عن ابن الحضرمي فارقب ما یکون منه فإن 
فعل و بلغ من ذلك ما یظن به و کان في ذلك تفریق تلك األوباش فھو ما تحب و 

من عصاك  إن ترامت األمور بالقوم إلی الشقاق و العصیان فانھض بمن أطاعك إلی
فجاھدھم فإن ظفرت فھو ما ظننت و إال فطاوعھم و ماطلھم ثم تسمع بھم و 

   أبصر فکأن کتائب المسلمین قد أظلت علیك فقتل اهللا المفسدین
فلما قرأه زیاد أقرأه أعین بن ضبیعة . »الظالمین و نصر المؤمنین المحقین و السالم

شاء اهللا ثم خرج من عنده فأتی إني ألرجو أن تکفی ھذا األمر إن : فقال له أعین
یا قوم علی م : رحله فجمع إلیه رجاال من قومه فحمد اهللا و أثنی علیه ثم قال

تقتلون أنفسکم و تھریقون دماءکم علی الباطل مع السفھاء األشرار و إني و ]  عالم[
اهللا ما جئتکم حتی عبیت إلیکم الجنود فإن تنیبوا إلی الحق یقبل منکم و یکف 
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: بل نسمع و نطیع فقال: فقالوا. إن أبیتم فھو و اهللا استئصالکم و بوارکم عنکم و

انھضوا اآلن علی برکة اهللا فنھض بھم إلی جماعة ابن الحضرمي فخرجوا إلیه مع 
یا قوم ال تنکثوا : ابن الحضرمي فصافوه و واقفھم عامة یومه یناشدھم اهللا و یقول

علی أنفسکم سبیال فقد رأیتم و جربتم  بیعتکم و ال تخالفوا إمامکم و ال تجعلوا
کیف صنع اهللا بکم عند نکثکم بیعتکم و خالفکم فکفوا عنه و لم یکن بینه و 
بینھم قتال و ھم في ذلك یشتمونه و ینالون منه فانصرف عنھم و ھو منھم 

فلما أوى إلی رحله تبعه عشرة نفر یظن أنھم خوارج فضربوه بأسیافھم و . منتصف
و ال یظن أن الذي کان یکون فخرج یشتد عریانا فلحقوه في ھو علی فراشه 

   الطریق فقتلوه فأراد زیاد أن یناھض ابن الحضرمي حین قتل أعین
بجماعة من معه من األزد و غیرھم من شیعة علي ع فأرسلت بنو تمیم إلی األزد و 

ا فما اهللا ما عرضنا لجارکم إذ أجرتموه و ال لمال ھو له و ال ألحد لیس علی رأین
تریدون إلی حربنا و إلی جارنا فکان األزد عند ذلك کرھت قتالھم فکتب زیاد إلی 

أما بعد یا أمیر المؤمنین فإن أعین بن ضبیعة قدم   بسم اهللا الرحمن الرحیم  علي ع
علینا من قبلك بجد و مناصحة و صدق و یقین فجمع إلیه من أطاعه من عشیرته 

حذرھم الفرقة و الخالف ثم نھض بمن أقبل معه فحثھم علی الطاعة و الجماعة و 
إلی من أدبر عنه فواقفھم عامة النھار فھال أھل الضالل مقدمه و تصدع عن ابن 
الحضرمي کثیر ممن کان معه یرید نصرته فکان کذلك حتی أمسی فأتی رحله 
فبیته نفر من ھذه الخارجة المارقة فأصیب رحمه اهللا فأردت أن أناھض ابن 

ند ذلك فحدث أمر قد أمرت صاحب کتابي ھذا أن یذکره ألمیر الحضرمي ع
المؤمنین و قد رأیت إن رأى أمیر المؤمنین ما رأیت أن یبعث إلیھم جاریة بن 
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قدامة فإنه نافذ البصیرة مطاع في العشیرة شدید علی عدو أمیر المؤمنین فإن یقدم 

  .هیفرق بینھم بإذن اهللا و السالم علیکم و رحمة اهللا و برکات
یا ابن قدامة تمنع األزد «: فلما جاء الکتاب و قرأه علي ع دعا جاریة بن قدامة فقال

عاملي و بیت مالي و تشاقني مضر و تنابذني و بنا ابتدأھا اهللا بالکرامة و عرفھا 
الھدى و تدعو إلی المعشر الذین حادوا اهللا و رسوله و أرادوا إطفاء نور اهللا حتی 

یا أمیر المؤمنین ابعثني إلیھم و استعن باهللا : قال» .لکافرونعلت کلمة اهللا و ھلك ا
قد بعثتك إلیھم و استعنت باهللا علیھم قال کعب بن قعین فخرجت مع : علیھم قال

جاریة من الکوفة إلی البصرة في خمسین رجال من بني تمیم ما کان فیھم یماني 
ك و إن شئت إن شئت سرت مع: فقلت لجاریة: غیري و کنت شدید التشیع قال

بل سر معي و انزل منزلي فو اهللا لوددت أن الطیر و البھائم : ملت إلی قومي فقال
أن علیا ع کتب مع جاریة : و عن کعب بن قعین. تنصرني علیھم فضال من اإلنس

فمضینا معه فلما دخلنا البصرة بدأ : قال» اقرأه علی أصحابك«: بن قدامة کتابا فقال
لی جانبه و ناجاه ساعة و ساءله ثم خرج فکان أفضل ما بزیاد فرحب به و أجلسه إ

احذر علی نفسك و اتق أن تلقی ما لقي صاحبك القادم قبلك و : أوصاه به أن قال
جزاکم اهللا من حي خیرا ما أعظم عناءکم : خرج جاریة من عنده فقام في األزد فقال

  و أحسن بالءکم و أطوعکم ألمیرکم و قد
نکره و دعوتم إلی الھدى إذ ترکه من لم یعرفه ثم قرأ عرفتم الحق إذ ضیعه من أ

من عبد «: علیھم و علی من کان معه من شیعة علي ع و غیرھم کتاب علي فإذا فیه
اهللا علي أمیر المؤمنین إلی من قرئ علیه کتابي ھذا من ساکني البصرة من 

جل بالعقوبة المؤمنین و المسلمین سالم علیکم أما بعد فإن اهللا حلیم ذو أناة ال یع
قبل البینة و ال یأخذ المذنب عند أول وھلة و لکنه یقبل التوبة و یستدیم األناة و 
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یرضی باإلنابة لیکون أعظم للحجة و أبلغ في المعذرة و قد کان من شقاق جلکم 
أیھا الناس ما استحققتم أن تعاقبوا علیه فعفوت عن مجرمکم و رفعت السیف عن 

و أخذت بیعتکم فإن تفوا ببیعتي و تقبلوا نصیحتي و مدبرکم و قبلت من مقبلکم 
تستقیموا علی طاعتي أعمل فیکم بالکتاب و السنة و قصد الحق و أقم فیکم سبیل 
الھدى فو اهللا ما أعلم أن والیا بعد محمد ص أعلم بذلك مني و ال أعمل أقول 

ألھواء قولي ھذا صادقا غیر ذام لمن مضی و ال منتقصا ألعمالھم فإن خطت بکم ا
المردیة و سفه الرأي الجائر إلی منابذتي تریدون خالفي فھا أنا ذا قربت جیادي و 

   رحلت
رکابي و ایم اهللا لئن ألجأتموني إلی المسیر إلیکم ألوقعن بکم وقعة ال یکون یوم 
الجمل عندھا إال کلعقة العق و إني لظان أن ال تجعلوا إن شاء اهللا علی أنفسکم 

ذا الکتاب حجة علیکم و لن أکتب إلیکم من بعده کتابا إن سبیال و قد قدمت ھ
أنتم استغششتم نصیحتي و نابذتم رسولي حتی أکون أنا الشاخص نحوکم إن شاء 

سمعنا و : فلما قرئ الکتاب علی الناس قام صبرة بن شیمان فقال. »اهللا و السالم
نین سلم إن أطعنا و نحن لمن حارب أمیر المؤمنین حرب و لمن سالم أمیر المؤم

کفیت یا جاریة قومك بقومك فذاك و إن أحببت أن ننصرك نصرناك و قام وجوه 
الناس فتکلموا بمثل ذلك فلم یأذن ألحد منھم أن یسیر معه و مضی نحو بني 

یا معشر األزد إن ھؤالء کانوا أمس سلما فأصبحوا : فقام زیاد في األزد فقال. تمیم
یوم سلما و إني و اهللا ما اخترتکم إال علی حربا و إنکم کنتم حربا فأصبحتم ال

التجربة و ال أقمت فیکم إال علی التأمل فما رضیتم أن أجرتموني حتی نصبتم لي 
  منبرا و سریرا و جعلتم لي شرطا و أعوانا و منادیا
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و جمعة فما فقدت بحضرتکم شیئا إال ھذا الدرھم ال أجبیه فإن لم أجبه الیوم 

اعلموا أن حربکم الیوم معاویة أیسر علیکم في الدین و أجبه غدا إن شاء اهللا و 
الدنیا من حربکم أمس علیا و قد قدم علیکم جاریة بن قدامة و إنما أرسله علي ع 
لیصدع أمر قومه و اهللا ما ھو باألمیر المطاع و ال المغلوب المستغیث و لو أدرك 

تم الھامة العظمی و أمله في قومه لرجع إلی أمیر المؤمنین أو لکان لي تبعا و أن
. الجمرة الحامیة فقدموه إلی قومه فإن اضطر إلی نصرکم فسیروا إلیه إن رأیتم ذلك

یا زیاد إني و اهللا لو شھدت قومي یوم الجمل : فقام أبو صبرة بن شیمان فقال
رجوت أن ال یقاتلوا علیا و قد مضی األمر بما فیه و ھو یوم بیوم و أمر بأمر و اهللا 

باإلحسان أسرع منه إلی الجزاء بالسیئ و التوبة مع الحق و العفو مع إلی الجزاء 
الندم و لو کانت ھذه فتنة لدعونا القوم إلی إبطال الدماء و استئناف األمور و لکنھا 
جماعة دماؤھا حرام و جروحھا قصاص و نحن معك فقدم ھواك نحب لك ما 

ثم قام صبرة ابنه . ثل ھذاما أظن في الناس م: فعجب زیاد من کالمه و قال. أحببت
  إنا و اهللا ما أصبنا بمصیبة في دین و ال دنیا کما: فقال

أصبنا أمس یوم الجمل و إنا لنرجو الیوم أن نمحص ذلك بطاعة اهللا و طاعة أمیر 
المؤمنین و أما أنت یا زیاد فو اهللا ما أدرکت أملك فینا و ال أدرکنا أملنا فیك دون 

إلیھا غدا إن شاء اهللا تعالی فإذا فعلنا فال یکن أحد  ردك إلی دارك و نحن رادوك
أولی بك منا فإنك إن لم تفعل تأت ما ال یشبھك و إنا و اهللا نخاف من حرب 
علي في اآلخرة ما ال نخاف من حرب معاویة في الدنیا فقدم ھواك و أخر ھوانا 

األمیر  أیھا: ثم قام جیفر العماني و کان لسان القوم فقال. فنحن معك و طوعك
إنك لو رضیت منا بما ترضی به من غیرنا لم نرض لك ذلك من أنفسنا و لو 
رضینا لك کنا قد خناك ألن لنا عقدا مقدما و حمدا مذکورا سر بنا إلی القوم إن 
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فلما . شئت و ایم اهللا ما لقینا یوما قط إال اکتفینا بعفونا دون جھدنا إال ما کان أمس

  یة أن سر بمن معك و مضت األزدأصبحوا أشارت األزد إلی جار
بزیاد حتی أدخلوه دار اإلمارة و أما جاریة فإنه کلم قومه و صاح فیھم فلم یجیبوه 
و خرج إلیه منھم أوباش فناوشوه بعد أن شتموه و أسمعوه فأرسل إلی زیاد و 
األزد یستصرخھم و یأمرھم أن یسیروا إلیه ثم ساروا إلی ابن الحضرمي و خرج 

لحضرمي و علی خیله عبد اهللا بن خازم السلمي فاقتتلوا ساعة فأقبل إلیھم ابن ا
: شریك بن األعور الحارثي و کان من شیعة علي ع و صدیقا لجاریة بن قدامة فقال

فما لبثت بنو تمیم أن ھزموھم و : قال. بلی: أ ال أقاتل معك عدوك؟ فقال
ي في دار ابن اضطروھم إلی دار سنبل السعدي فحصروھم ذلك الیوم إلی العش

الحضرمي و کان ابن خازم معه فجاءت أمه و ھي سوداء حبشیة اسمھا عجلی 
یا بني انزل إلي فأبی فکشفت رأسھا و أبدت قناعھا و : فنادته فأشرف علیھا فقالت

و اهللا لئن لم تنزل ألتعرین و أھوت بیدھا علی ثیابھا فلما رأى : سألته النزول فقالت
علي بالنار فقالت : جاریة: جاریة و زیاد بالدار و قال ذلك نزل فذھبت به و أحاط

  ء و ھم قومك و أنت أعلم فحرق جاریة الدار لسنا من الحریق بالنار في شي: األزد
علیھم فھلك ابن الحضرمي في سبعین رجال أحدھم عبد الرحمن بن عمیر بن 

ابن  عثمان القرشي ثم التیمي و سمي جاریة منذ ذلك الیوم محرقا فلما أحرق
: الحضرمي و سارت األزد بزیاد حتی أوطنوه قصر اإلمارة و معه بیت المال قالت له

نعم فانصرفوا : ال قالوا فبرئنا من جوارك قال: ء؟ قال ھل بقي علینا من جوارك شي
عنه إلی دیارھم و استقام لزیاد أمر البصرة و ارتحل ببیت المال حتی رجع إلی 

  :وذي في زیاد و تحریق ابن الحضرميو قال أبو العرندس الع. القصر
   و جار تمیم ینادي الشجب     رددنا زیادا إلی داره
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   و للشاء بالدرھمین الشصب     لحا اهللا قوما شووا جارھم

  .و قد حرقوا رأسه فالتھب    ینادي الحباق و حمانھا
      

  
: دعاني زیاد فکتب معي إلی علي ع: عن محمد بن قیس عن ظبیان بن عمارة قال

بعد فإن جاریة بن قدامة العبد الصالح قدم من عندك فناھض جمع ابن أما 
الحضرمي بمن نصره و أعانه من األزد ففضه و اضطره إلی دار من دور البصرة في 
عدد کثیر من أصحابه فلم یخرج حتی حکم اهللا بینھما فقتل الحضرمي و أصحابه 

م من ھدم علیه البیت من منھم من أحرق بالنار و منھم من ألقي علیه الجدار و منھ
أعاله و منھم من قتل بالسیف و سلم منھم نفر أنابوا و تابوا فصفح عنھم بعدا لمن 

فلما وصل کتاب . عصی و غوى و السالم علی أمیر المؤمنین و رحمة اهللا و برکاته
زیاد قرأه علي ع علی الناس فسر بذلك و سر أصحابه و أثنی علی جاریة و علی 

إنھا أول القرى خرابا إما غرقا و إما حرقا حتی یبقی «: صرة فقالاألزد و ذم الب
   ثم قال» مسجدھا کجؤجؤ سفینة

علیك بضواحیھا علیك «: مکان کذا فقال: فقلت» أین منزلك منھا؟«: لظبیان
  .»بضواحیھا

  .و انقضی خبر ابن الحضرمي. 
  قول علي ع في الکوفة

کم بین منزلك و «: ر بن محمد عقال لي جعف: أخبرنا ھارون بن خارجة قال: قال
ما بقي ملك مقرب و ال نبي مرسل و ال عبد صالح «: فأخبرته فقال» مسجد الکوفة؟

إال و قد صلی فیه فإن رسول اهللا ص مر به لیلة أسري به فاستأذن فیه فصلی فیه 
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رکعتین و الصالة الفریضة فیه ألف صالة و النافلة خمسمائة صالة و الجلوس فیه 

  .»الوة القرآن عبادة فأته و لو زحفامن غیر ت
   جاء رجل إلی علي ع: عن حبة العرني و میثم التمار قاال

یا أمیر المؤمنین إني قد تزودت زادا و ابتعت راحلة و قضیت شأني یعني : فقال
کل زادك و بع راحلتك و علیك بھذا «: حوائجي فأرتحل إلی بیت المقدس فقال له

إنه أحد المساجد األربعة رکعتان فیه تعدل عشرا المسجد یعني مسجد الکوفة ف
فیما سواه من المساجد البرکة منه علی اثني عشر میال من حیث ما أتیت و قد ترك 

فار التنور و عند األسطوانة الخامسة صلی إبراھیم   من أسه ألف ذراع و في زاویته
یقطین  الخلیل ع و قد صلی فیه ألف نبي و ألف وصي و فیه عصا موسی و شجرة

   و فیه ھلك یغوث و یعوق و ھو الفاروق و منه سیر جبل
األھواز و فیه مصلی نوح ع و یحشر منه یوم القیامة سبعون ألفا ال علیھم حساب و 
ال عذاب و وسطه علی روضة من ریاض الجنة و فیه ثالث أعین یزھرن أنبتت 

جانبه بالضغث تذھب الرجس و تطھر المؤمنین عین من لبن و عین من ماء 
األیمن ذکر و جانبه األیسر مکر و لو علم الناس ما فیه من الفضل ألتوه و لو 

  .»حبوا
   غارة الضحاك بن قیس و لقیه حجر بن عدي و ھزیمته

أول غارة کانت بالعراق غارة الضحاك بن قیس : عن جندب األزدي عن أبیه قال
النھر و ذلك أن علی أھل العراق و کانت بعد ما حکم الحکمان و قبل قتل أھل 

معاویة لما بلغه أن علیا ع بعد تحکیم الحکمین تحمل إلیه مقبال فھاله أمره فخرج 
من دمشق معسکرا و بعث إلی کور الشام فصاح فیھا أن علیا قد سار إلیکم و کتب 

أما بعد فإنا کنا قد کتبنا بیننا و بین علي : إلیھم نسخة واحدة فقرئت علی الناس
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شروطا و حکمنا رجلین یحکمان علینا و علیه بحکم الکتاب ال  کتابا و شرطنا فیه

یعدوانه و جعلنا عھد اهللا و میثاقه علی من نکث العھد و لم یمض الحکم و أن 
حکمي الذي کنت حکمته أثبتني و أن حکمه خلعه و قد أقبل إلیکم ظالما و فمن 

  نکث فإنما
لھا آلة القتال و أقبلوا تجھزوا للحرب بأحسن الجھاز و أعدوا   ینکث علی نفسه

فاجتمع إلیه . خفافا و ثقاال و کسالی و نشاطا یسرنا اهللا و إیاکم لصالح األعمال
إن علیا قد خرج : الناس من کل کورة و أرادوا المسیر إلی صفین فاستشارھم و قال

فقال له حبیب بن مسلمة فإني . إلیکم من الکوفة و عھد العاھد به أنه فارق النخیلة
ن تخرج حتی ننزل منزلنا الذي کنا فیه فإنه منزل مبارك قد متعنا اهللا به و أرى أ

أعطانا من عدونا فیه النصف و قال له عمرو بن العاص إنني أرى لك أن تسیر 
بالجنود حتی توغلھا في سلطانھم من أرض الجزیرة فإن ذلك أقوى لجندك و أذل 

أي الذي تقول و لکن الناس ال و اهللا إني ألعرف أن الر: ألھل حربك فقال معاویة
و اهللا إن جھد الناس أن : إنھا أرض رفیعة فقال معاویة: یطیقون ذلك قال عمرو

یبلغوا منزلھم الذي کانوا به یعني صفین فمکثوا یجیلون الرأي یومین أو ثالثة حتی 
  قدمت علیھم عیونھم أن علیا اختلف علیه أصحابه ففارقته منھم فرقة

و أنه قد رجع عنکم إلیھم فکثر سرور الناس بانصرافه عنھم  أنکرت أمر الحکومة
فلم یزل معاویة معسکرا في مکانه منتظرا لما یکون . و ما ألقي من الخالف بینھم

؟ فما برح معاویة حتی جاءه .من علي و أصحابه و ھل یقبل علي بالناس أم ال
إلیه بالناس و أنھم الخبر أن علیا قد قتل تلك الخوارج و أراد بعد قتلھم أن یقبل 

عن عبد الرحمن بن . استنظروه و دافعوه فسر بذلك ھو و من قبله من الناس
جاءنا کتاب عمارة بن عقبة بن أبي معیط من الکوفة و نحن : مسعدة الفزاري قال
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: معسکرون مع معاویة نتخوف أن یفرغ علي من خارجته ثم یقبل إلینا و نحن نقول

   کانإن أقبل إلینا کان أفضل الم
أما . الذي نستقبله به مکاننا الذي لقیناه فیه العام الماضي و کان في کتاب عمارة

بعد فإن علیا خرج علیه قراء أصحابه و نساکھم فخرج علیھم فقتلھم و قد فسد 
علیه جنده و أھل مصره و وقعت بینھم العداوة و تفرقوا أشد الفرقة فأحببت 

رأه معاویة علي و علی أخیه و علی أبي فق: قال. إعالمك لتحمد اهللا و السالم
لقد رضي : األعور السلمي ثم نظر إلی أخیه عتبة و إلی الولید بن عقبة و قال للولید

و بلغني . إن في ذلك أیضا لنفعا: فضحك الولید و قال: أخوك أن یکون لنا عینا قال
  :أن الولید بن عقبة قال ألخیه عمارة بن عقبة بن أبي معیط یحرضه

  عمارة ال یطلب بذحل و ال وتر    ك ظني بابن أمي صادقافإن ی
  مخیمة بین الخورنق و القصر     یبیت و أوتار ابن عفان عنده

  .کأنك لم تشعر بقتل أبي عمرو     تمشي رخي البال مستشزر القوى
      

  
سر حتی تمر بناحیة : فعند ذلك دعا معاویة الضحاك بن قیس الفھري و قال له: قال

عنھا ما استطعت فمن وجدته من األعراب في طاعة علي فأغر الکوفة و ترتفع 
علیه و إن وجدت له مسلحة أو خیال فأغر علیھما و إذا أصبحت في بلدة فأمس 
في أخرى و ال تقیمن لخیل بلغك أنھا قد سرحت إلیك لتلقاھا فتقاتلھا فسرحه 

یأخذ األموال فأقبل الضحاك : قال. فیما بین ثالثة آالف إلی أربعة آالف جریدة خیل
و یقتل من لقي من األعراب حتی مر بالثعلبیة فأغار خیله علی الحاج فأخذ 
أمتعتھم ثم أقبل مقبال فلقي عمرو بن عمیس بن مسعود الذھلي و ھو ابن أخ عبد 
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اهللا بن مسعود صاحب رسول اهللا ص فقتله في طریق الحاج عند القطقطانة و قتل 

  .معه ناسا من أصحابه
فحدثني أبي أنه سمع علیا ع و قد خرج إلی الناس و ھو یقول علی  :قال أبو روق

یا أھل الکوفة اخرجوا إلی العبد الصالح عمرو بن عمیس و إلی جیوش «: -المنبر
لکم قد أصیب منھا طرف اخرجوا فقاتلوا عدوکم و امنعوا حریمکم إن کنتم 

و اهللا لوددت «: فقالفردوا علیه ردا ضعیفا و رأى منھم عجزا و فشال : قال» .فاعلین
أن لي بکل مائة رجل منکم رجال منھم ویحکم اخرجوا معي ثم فروا عني إن بدا 
لکم فو اهللا ما أکره لقاء ربي علی نیتي و بصیرتي و في ذلك روح لي عظیم و فرج 
من مناجاتکم و مقاساتکم و مداراتکم مثل ما تدارى البکار العمدة و الثیاب 

. ثم نزل» جانب تھتکت علی صاحبھا من جانب آخرالمتھرئة کلما خیطت من 
فخرج یمشي حتی بلغ الغریین ثم دعا حجر بن عدي الکندي من خیله فعقد له 

  رایة علی أربعة آالف ثم سرحه فخرج حتی مر
بالسماوة و ھي أرض کلب فلقي بھا إمرؤ القیس بن عدي بن أوس بن جابر بن 

بن أبي طالب ع فکانوا أدالءه علی کعب بن علیم الکلبي أصھار الحسین بن علي 
طریقه و علی المیاه فلم یزل مغذا في أثر الضحاك حتی لقیه بناحیة تدمر فواقفه 
فاقتتلوا ساعة فقتل من أصحاب الضحاك تسعة عشر رجال و قتل من أصحاب 
حجر رجالن عبد الرحمن و عبد اهللا الغامدي و حجز اللیل بینھم فمضی الضحاك 

  :جدوا له و ألصحابه أثرا و کان الضحاك یقول بعدفلما أصبحوا لم ی
   و قاتل عمرو و ھو ابن عمیس     أنا الضحاك و أنا أبو أنیس

      
.  
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   لوددت أن لي بأھل«:  قال علي ع: عن مسعر بن کدام قال: 

  .»بأصحابي ألفا من بني فراس: الکوفة أو قال
لی علي أمیر کتب عقیل بن أبي طالب رضي اهللا عنه إ: عن زید بن وھب قال

  بسم اهللا الرحمن الرحیم: المؤمنین حین بلغه خذالن أھل الکوفة و عصیانھم إیاه
لعبد اهللا علي أمیر المؤمنین من عقیل بن أبي طالب سالم علیك فإني أحمد إلیك 
اهللا الذي ال إله إال ھو أما بعد فإن اهللا حارسك من کل سوء و عاصمك من کل 

جت إلی مکة معتمرا فلقیت عبد اهللا بن سعد بن مکروه و علی کل حال إني خر
أبي سرح في نحو من أربعین شابا من أبناء الطلقاء فعرفت المنکر في وجوھھم 

إلی أین یا أبناء الشانئین؟ أ بمعاویة تلحقون عداوة؟ و اهللا منکم قدیما : فقلت لھم
. و أسمعتھم غیر مستنکرة تریدون بھا إطفاء نور اهللا و تبدیل أمره فأسمعني القوم

فلما قدمت مکة سمعت أھلھا یتحدثون أن الضحاك بن قیس أغار علی الحیرة 
  فاحتمل من أموالھم ما شاء ثم انکفأ راجعا سالما فأف لحیاة في دھر جرأ

علیك الضحاك و ما الضحاك إال فقع بقرقر و قد توھمت حیث بلغني ذلك أن 
یك فإن کنت الموت ترید شیعتك و أنصارك خذلوك فاکتب إلي یا ابن أمي برأ

تحملت إلیك ببني أخیك و ولد أبیك فعشنا معك ما عشت و متنا معك إذا مت 
فو اهللا ما أحب أن أبقی في الدنیا بعدك فواقا و أقسم باألعز األجل أن عیشا نعیشه 

ء و ال نجیع و السالم علیك و رحمة اهللا و  ء و ال مري بعدك في الحیاة لغیر ھني
من عبد اهللا علي أمیر المؤمنین   بسم اهللا الرحمن الرحیم«: علي ع فأجابه. برکاته

إلی عقیل بن أبي طالب سالم علیك فإني أحمد إلیك اهللا الذي ال إله إال ھو أما 
بعد کألنا اهللا و إیاك کالءة من یخشاه بالغیب إنه حمید مجید فقد وصل إلي 

   قیت عبد اهللا بن سعد بنکتابك مع عبد الرحمن بن عبید األزدي تذکر فیه أنك ل
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أبي سرح مقبال من قدید في نحو من أربعین شابا من أبناء الطلقاء متوجھین إلی 
المغرب و أن ابن أبي سرح طال ما کاد اهللا و رسوله و کتابه و صد عن سبیله و 
بغاھا عوجا فدع عنك ابن أبي سرح و دع عنك قریشا و خلھم و ترکاضھم في 

لشقاق أال و إن العرب قد أجمعت علی حرب أخیك الیوم الضالل و تجوالھم في ا
اجتماعھا علی حرب النبي ص قبل الیوم فأصبحوا قد جھلوا حقه و جحدوا فضله 
و بادروه العداوة و نصبوا له الحرب و جھدوا کل الجھد و جروا علیه جیش 
األحزاب اللھم فاجز قریشا عني الجوازي فقد قطعت رحمي و تظاھرت علي و 

   ي عن حقي و سلبتني سلطان ابن أمي و سلمت ذلك إلی من لیسدفعتن
مثلي في قرابتي من الرسول و سابقتي في اإلسالم إال أن یدعي مدع ما ال أعرفه و 
ال أظن اهللا یعرفه و الحمد هللا علی کل حال و أما ما ذکرت من غارة الضحاك علی 

و لکنه قد کان أقبل في أھل الحیرة فھو أقل و أذل من أن یلم بھا أو یدنو منھا 
جریدة خیل فأخذ علی السماوة حتی مر بواقصة و شراف و القطقطانة فما والی 
ذلك الصقع فوجھت إلیه جندا کثیفا من المسلمین فلما بلغه ذلك فر ھاربا فلحقوه 
ببعض الطریق و قد أمعن و کان ذلك حین طفلت الشمس لإلیاب فتناوشوا القتال 

  بر لوقع المشرفیة و ولی ھاربا و قتل من أصحابه تسعةقلیال کال و ال فلم یص
عشر رجال و نجا جریضا بعد ما أخذ منه بالمخنق و لم یبق منه غیر الرمق فألیا 
بألي ما نجا و أما ما سألتني أن أکتب إلیك برأیي فیما أنا فیه فإن رأیي جھاد 

قھم عني وحشة المحلین حتی ألقی اهللا ال یزیدني کثرة الناس معي عزة و ال تفر
ألني محق و اهللا مع الحق و اهللا ما أکره الموت علی الحق و ما الخیر کله بعد 
الموت إال لمن کان محقا و أما ما عرضت به علي من مسیرك إلي ببنیك و بني 
أبیك فال حاجة لي في ذلك فأقم راشدا محمودا فو اهللا أحب أن تھلکوا معي إن 
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سلمه الناس متخشعا و ال متضرعا و ال مقرا ھلکت و ال تحسبن ابن أمك و لو أ

ء الظھر للراکب المقتعد إني لکما  للضیم واھنا و ال سلس الزمام للقائد و ال وطي
   قال أخو بني سلیم

  
   صبور علی ریب الزمان صلیب     فإن تسألیني کیف أنت فإنني

   فیشمت عاد أو یساء حبیب    یعز علي أن ترى بي کآبة
      

إني ألسمع الضحاك بن قیس بعد ذلك بزمان علی منبر : قالعن محمد بن مخنف 
أنا ابن قیس و أنا أبو أنیس و أنا قاتل عمرو بن عمیس : الکوفة یخطبنا و ھو یقول

و کان الذي ظاھره علی ذلك أنه أخبر أن رجاال من الکوفة یظھرون شتم : قال
نکم ضالال یشتمون بلغني أن رجاال م: فسمعته و ھو یقول: عثمان و البراءة منه قال

أئمة الھدى و یعیبون أسالفنا الصالحین أما و الذي لیس له ند و ال شریك لئن لم 
تنتھوا عما بلغني عنکم ألضعن فیکم سیف زیاد ثم ال تجدونني ضعیف السورة و 
ال کلیل الشفرة أما و اهللا إني لصاحبکم الذي أغرت علی بالدکم فکنت أول من 

ا بین الثعلبیة و شاطئ الفرات أعاقب من شئت و أعفو غزاھا في اإلسالم فسرت م
عمن شئت لقد ذعرت المخبئات في خدورھن و إن کانت المرأة لیبکي ابنھا فال 
ترھبه و ال تسکته إال بذکر اسمي فاتقوا اهللا یا أھل العراق و اعلموا أني أنا الضحاك 

  .بن قیس
حسن القول ما أعرفنا و اهللا صدق األمیر و أ: فقام إلیه عبد الرحمن بن عبید فقال

: بما ذکرت و لقد أتیناك بغربي تدمر فوجدناك شجاعا صبورا مجربا ثم جلس فقال
أ یفتخر علینا بما صنع في بالدنا أول ما قدم و ایم اهللا ألذکرنه أبغض مواطنه تلك 
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نعم کان ذلك الیوم : فسکت الضحاك قلیال فکأنه خزي و استحیا ثم قال: إلیه قال
أو قیل له لقد اجترأت : فقلت لعبد الرحمن بن عبید. بکالم ثقیل ثم نزلبأخرة 

قل لن یصیبنا إال ما : حین تذکره ذلك الیوم و تخبره أنك کنت فیمن لقیه فقال
  .کتب اهللا لنا

  :و حدثني ابن أخي محمد بن مخنف عن أبیه عن عمه قال: قال
رأیت منکم بغربي  لقد: قال الضحاك لعبد الرحمن بن مخنف حین قدم الکوفة

تدمر رجال ما کنت أرى في الناس مثله رجال حمل علینا فما کذب حتی ضرب 
الکتیبة التي أنا فیھا فلما ذھب لیولي حملت علیه فطعنته في قمته فوقع ثم قام فلم 
یضره شیئا فذھب ثم لم یلبث أن حمل علینا في الکتیبة التي أنا فیھا فصرع رجال 

لیه فضربته علی رأسه بالسیف فخیل إلي أن سیفي قد ثم ذھب لینصرف فحملت ع
فضربني فو اهللا ما صنع سیفه شیئا ثم ذھب فظننت أنه لن : ثبت في عظم رأسه قال

ثکلتك : یعود فو اهللا ما راعني إال و قد عصب رأسه بعمامة ثم أقبل نحونا فقلت
أحتسب ھذا في  و ما تنھیاني و أنا: أمك أما نھتك األولیان عن اإلقدام علینا؟ قال

سبیل اهللا ثم حمل علینا فطعنني و طعنته فحمل أصحابه علینا فانفصلنا و حال اللیل 
ھذا یوم شھده ھذا یعني ربیعة بن ناجد و ھو : بیننا فقال له عبد الرحمن بن مخنف

من : فارس الحي و ما أظنه ھذا الرجل یخفی علیه فقال له أ تعرفه؟ قال نعم قال
فأراه فإذا ھي ضربة قد برت : فأرني الضربة التي برأسك قال :أنا قال: ھو؟ قال

  العظم منکرة
: رأي الیوم رأي الجماعة قال: فقال له ما رأیك الیوم فینا أ ھو کرأیك یومئذ؟ قال

فما علیکم الیوم من بأس أنتم آمنون ما لم تظھروا خالفا و لکن العجب کیف 
أما التسییر فقد : ك فیمن سیر؟ قالنجوت من زیاد لم یقتلك فیمن قتل أ و لم یسیر
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و اهللا لقد أصابني في ذلك : فقال الضحاك. سیرني و أما القتل فقد عافانا اهللا منه

الطریق عطش شدید ضل جملنا الذي کان علیه الماء فعطشنا و خفقت برأسي 
خفقتین لنعاس أصابني فترکت الطریق فانتبھت و لیس معي إال نفر یسیر من 

م أحد معه ماء فبعثت رجال منھم في جانب یلتمس الماء و ال أصحابي لیس فیھ
  :أنیس إذ رأیت جادة فلزمتھا فسمعت قائال یقول

   دعاني الھوى من ساعة فأجیب    دعاني الھوى فازددت شوقا و ربما
   أرقت لساري الھم حین یئوب    و أرقني بعد المنام و ربما

  .لغریبفإني بدارا عامر      فإن أك قد أحببتکم و رأیتکم
      

ال و اهللا حتی تعطیني : یا عبد اهللا اسقني ماء فقال: فأشرف علي الرجل فقلت: قال
  أ ما: دیتك قلت: و ما ثمنه؟ قال: ثمنه قلت

ربما فعلنا و : ترى علیك من الحق أن تقري الضیف فتسقیه و تطعمه و تکرمه؟ قال
إني : ما أطیق قلت: الو اهللا ما أراك فعلت خیرا قط اسقني ق: قلت: ربما بخلنا قال

: ال و اهللا ما أنقصك شربة من مائة دینار فقلت له: أحسن إلیك و أکسوك قال
ال و اهللا ما ھي معي و لکنك تسقیني ثم : ویحك أعطني قلت: ویحك اسقني فقال

اسقني ثم أرھنك فرسي حتی أوفیکھا : قلت: ال و اهللا قال: تنطلق معي أعطیکھا قال
ي و اتبعته فأشرفنا علی أخبیة و ناس علی ماء فقال لي نعم فخرج بین ید: قال

فساءه حیث رأیت : ء معك إلی الناس قال ال بل أجي: مکانك حتی آتیك فقلت
: اشرب فقلت: الناس و الماء فذھب یشتد حتی دخل بیتا ثم جاء بماء في إناء فقال

اسقیه : اسقوني ماء فقال شیخ البنته: ال حاجة لي فیه ثم دنوت من القوم فقلت
: فقامت ابنته و قل ما رأیت امرأة أجمل منھا فجاءتني بماء و لبن فقال الرجل
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و اهللا ال أفارقك حتی أستوفي منك حقي ! نجیتك من العطش و تذھب بحقي؟

اجلس حتی أوفیك فجلس فنزلت فأخذت الماء و اللبن من ید الفتاة : فقلت: قال
ا أألم الناس فعل لي کذا و کذا و فشربته ثم اجتمع إلي أھل الماء فقلت لھم ھذ

ھذا الشیخ خیر منه و أسدى استسقیته فلم یکلفني شیئا و أمر ابنته فسقتني ثم ھذا 
یلزمني بمائة دینار فشتموه و وقعوا به و لم یکن بأسرع من أن لحقني قوم من 
أصحابي فسلموا علي باإلمرة فارتاب الرجل و اهللا و جزع فذھب یرید أن یقوم 

و اهللا ال تبرح حتی أوفیك المائة فأخذ فرسي و جلس ال یدري ما أرید : فقلت له
  به فلما

کثرت أصحابي عندي سرحت إلي ثقلي فأتیت به ثم أمرت بالرجل فجلد مائة 
جلدة و دعوت الشیخ و ابنته فأمرت لھما بمائة دینار و کسوتھما و کسوت أھل 

األمیر أھال لذلك و کنت أیھا األمیر  کان أیھا: الماء ثوبا ثوبا فحرمته فقال أھل الماء
لقد لقیت : فلما رجعت إلی معاویة فحدثته فعجب و قال. لما أتیت به من خیر أھال

  .في سفرك ھذا عجبا
   قول علي ع في قتله

» باهللا لتخضبن ھذه من دم ھذا«:  سمعت علیا ع یقول: عن أبي حمزة عن أبیه قال
  -یعني لحیته من رأسه

و اهللا لیخضبنھا من فوقھا بدم فما «: علیا ع أخذ بلحیته و ھو یقولرأیت :  قال مازن
  .»یحبس أشقاکم

أ : شھدت لعلي ع خطبة فجئت إلی أبي فقلت: عن ثعلبة بن یزید الحماني قال
و الذي فلق «: -سمعته یقول: و ما ذاك؟ قال: سمعت من ھذا خطبة آنفا لیقتلن؟ قال

  .سمعت ذلك: یعني لحیته من رأسه قال» الحبة و برأ النسمة لتخضبن ھذه من ھذا
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   غارة النعمان بن بشیر األنصاري علی عین التمر و مالك بن کعب األرحبي

أن النعمان بن بشیر قدم ھو و أبو ھریرة علی علي :  عن محمد بن یوسف بن ثابت
   ع من عند معاویة بعد أبي مسلم

لھم بعثمان لعل الحرب أن الخوالني یسأالنه أن یدفع قتلة عثمان إلی معاویة لیقت
تطفأ و یصطلح الناس و إنما أراد معاویة أن یرجع مثل النعمان و أبي ھریرة من 
عند علي ع إلی الناس و ھم لمعاویة عاذرون و لعلي الئمون و قد علم معاویة أن 
علیا ع ال یدفع قتلة عثمان إلیه فأراد أن یکون ھذان یشھدان له عند أھل الشام 

ائتیا علیا فناشداه اهللا و ساله اهللا لما دفع إلینا : ھر عذره فقال لھمابذلك و أن یظ
قتلة عثمان فإنه قد آواھم و منعھم ثم ال حرب بیننا و بینه فإن أبی فکونوا شھداء 

یا : هللا علیه و أقبال إلی الناس فأعلماھم ذلك فأتیاه فدخال علیه فقال له أبو ھریرة
إلسالم فضال و شرفا أنت ابن عم محمد سید أبا حسن إن اهللا قد جعل لك في ا

المسلمین و قد بعثنا إلیك ابن عمك معاویة یسألك أمرا تھدأ به ھذه الحرب و 
یصلح اهللا به ذات البین أن تدفع إلیه قتلة عثمان ابن عمه فیقتلھم به ثم یجمع اهللا 

   به أمرك
قة ثم تکلم النعمان و أمره و یصلح اهللا بینکم و تسلم ھذه األمة من الفتنة و الفر

دعا الکالم في ھذا حدثني عنك یا نعمان أنت أھدى «: فقال ع لھما. بنحو من ھذا
کل قومك قد اتبعني إال شذاذا منھم «: ال فقال: یعني األنصار قال» قومك سبیال؟

أصلحك اهللا إنما جئت : فقال النعمان» ثالثة أو أربعة أ فتکون أنت من الشذاذ؟
و قد کان معاویة سألني أن أؤدي ھذا الکالم و قد کنت  ألکون معك و ألزمك

رجوت أن یکون لي موقف أجتمع فیه معك و طمعت أن یجري اهللا تعالی بینکما 
و أما أبو ھریرة فلحق . صلحا فإذا کان غیر ذلك رأیك فأنا مالزمك و کائن معك



  
  
  
  
  
  

  ٦٠٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
نعمان فأقام بالشام فأتی معاویة و خبره الخبر فأمره أن یخبر الناس ففعل و أما ال

بعده أشھرا ثم خرج فارا من علي ع حتی إذا مر بعین التمر أخذه مالك بن کعب 
إنما : ما مر بك ھاھنا؟ قال: األرحبي و کان عامل علي ع علیھا فأراد حبسه و قال له

کما أنت حتی أکتب : أنا رسول بلغت رسالة صاحبي ثم انصرفت فحبسه ثم قال
: ه أن یکتب إلی علي ع فیه و قد کان قال لعلي عإلی علي فیك فناشده و عظم علی

إنما جئت ألقیم فأرسل النعمان إلی قرظة بن کعب األنصاري و ھو بجانب عین 
   التمر یجبي خراجھا لعلي ع فجاء مسرعا حتی وصل إلی مالك بن کعب

یا قرظة اتق اهللا و ال تتکلم في : فقال له خل سبیل ھذا الرجل یرحمك اهللا فقال له
فإن ھذا لو کان من عباد األنصار و نساکھم ما ھرب من أمیر المؤمنین إلی أمیر ھذا 

یا ھذا لك األمان الیوم و : المنافقین فلم یزل یقسم علیه حتی خلی سبیله فقال له
و اهللا لئن أدرکتك بعدھا ألضربن عنقك فخرج مسرعا ال یلوي : اللیلة و غدا ثم قال

در أین یتسکع من األرض و أصبح ثالثا ال ء و ذھبت به راحلته فلم ی علی شي
و اهللا ما علمت أین أنا حتی سمعت قائلة تقول و ھي : قال النعمان. یدري أین ھو

  :تطحن
   و أخرى مع الشعرى إذا ما استقلت    شربت مع الجوزاء کأسا رویة

  .فلما استحلوا قتل عثمان حلت    معتقة کانت قریش تصونھا
      

ب معاویة و إذا الماء لبني القین فعلمت عند ذلك فعلمت أني عند حي من أصحا
ثم انتھی حتی قدم علی معاویة فخبره بما کان و لقي ثم . أني قد انتھیت إلی مأمني

لم یزل مع معاویة مناصحا مجالدا لعلي و یتتبع قتلة عثمان حتی غزا الضحاك بن 
   كقیس أرض العراق ثم انصرف إلی معاویة و قد کان معاویة قال قبل ذل
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بشھرین أو ثالثة أما من رجل أبعث معه بجریدة خیل حتی یغیر علی شاطئ 

ابعثني فإن لي في قتالھم : الفرات فإن اهللا یرعب بھا أھل العراق؟ فقال له النعمان
فانتدب علی اسم اهللا فانتدب و ندب معه : نیة و ھوى و کان النعمان عثمانیا قال

جماعات و أن ال یغیر إال علی مسلحة و ألفي رجل و أوصاه أن یتجنب المدن و ال
أن یعجل بالرجوع فأقبل النعمان بن بشیر حتی دنا من عین التمر و کان بھا مالك 
بن کعب األرحبي الذي جرى له معه ما ذکرناه و کان معه بھا ألف رجل و قد أذن 

فکتب مالك إلی علي . لھم فرجعوا إلی الکوفة فلم یك بقي معه إال مائة أو نحوھا
أنت ترى ] فما[أما بعد فإن النعمان بن بشیر قد نزل بي في جمع کثیف فرمی : ع

کان مخنف : عن عبد الرحمن بن مخنف قال. سددك اهللا تعالی و ثبتك و السالم
بن سلیم علی الصدقة لعلي ع فکان علی أرض الفرات إلی أرض بکر بن وائل و 

لعین فأقبل النعمان بن بشیر ما یلیھم و کان قد بعث مالك بن کعب األرحبي علی ا
في ألف رجل حتی أغار علی العین فاستعان مالك بن کعب مخنف بن سلیم و 

  .کان معه ناس کثیر کانوا متفرقین
فندب معي أبي مخنف خمسین رجال و لم یوافقه یومئذ : قال عبد اهللا بن مخنف

ان و غیرھم فبعثني علیھم فانتھیت إلی مالك بن کعب و ھو في مائة و النعم
أصحابه قاھرون لمالك فانتھینا إلیه مع الماء فلما رأوني ظنوا أن ورائي جیشا 
فانحازوا فالتقیناھم فقاتلناھم و حجز اللیل بیننا و بینھم و ھم یظنون أن لنا مددا 
فانصرفوا فقتل من أصحاب مالك بن کعب عبد الرحمن بن حرم الغامدي و 

فبلغ الخبر علیا . ر و انصرف النعمانضرب مسلم بن عمرو األزدي علی قمته فکس
یا أھل الکوفة المنسر من مناسر «: ع فصعد المنبر فحمد اهللا و أثنی علیه ثم قال

أھل الشام إذا أظل علیکم أغلقتم أبوابکم و انجحرتم في بیوتکم انجحار الضبة في 
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 جحرھا و الضبع في وجارھا الذلیل و اهللا من نصرتموه و من رمی بکم رمی بأفوق

   ناصل
أف لکم لقد لقیت منکم ترحا ویحکم یوما أناجیکم و یوما أنادیکم فال أجاب عند 
النداء و ال إخوان صدق عند اللقاء أنا و اهللا منیت بکم صم ال تسمعون بکم ال 
تنطقون عمي ال تبصرون فالحمد هللا رب العالمین ویحکم اخرجوا إلی أخیکم 

زل به في جمع من أھل الشام لیس مالك بن کعب فإن النعمان بن بشیر قد ن
ثم نزل فلم » .بالکثیر فانھضوا إلی إخوانکم لعل اهللا یقطع بکم من الظالمین طرفا

یخرجوا فأرسل إلی وجوھھم و کبرائھم فأمرھم أن ینھضوا و یحثوا الناس علی 
فحدثني : قال بکر بن عیسی. المسیر فلم یصنعوا شیئا فقام عدي بن حاتم فتکلم

  -ھد الطائي عن المحل بنسعد بن مجا
ھذا و اهللا الخذالن : لما دخل علي ع منزله قام عدي بن حاتم فقال: خلیفة قال

القبیح ھذا و اهللا الخذالن غیر الجمیل ما علی ھذا بایعنا أمیر المؤمنین علي بن أبي 
یا أمیر المؤمنین إن معي ألف رجل من طي ال یعصونني فإن شئت : طالب ع فقال
ما کنت ألعرض قبیلة واحدة من قبائل العرب للناس و «: سرت قال أن أسیر بھم

فخرج فعسکر و فرض علي ع سبعمائة لکل » لکن اخرج إلی النخیلة فعسکر بھم
رجل فاجتمع إلیه ألف فارس عدا طیئا أصحاب عدي بن حاتم فسار بھم علی 

  .شاطئ الفرات فأغار في أداني الشام ثم أقبل
کنت مع مالك بن کعب حین نزل بنا النعمان بن : زدي قالعن عبد اهللا بن جوزة األ

قاتلوھم في القریة و اجعلوا الجدر : بشیر و ھو في ألفین و ما نحن إال مائة فقال لنا
و ال تلقوا بأیدیکم إلی التھلکة و اعلموا أن اهللا تعالی ینصر العشرة   في ظھورکم

إن : ر مما یفعل اهللا ذلك ثم قالعلی المائة و المائة علی األلف و القلیل علی الکثی
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أقرب من ھاھنا إلینا من شیعة علي ع و أنصاره و عماله قرظة بن کعب و مخنف 

فلینصرانا بما استطاعا فأقبلت : بن سلیم فارکض إلیھما و أعلمھما حالنا و قل لھما
أرکض و قد ترکته و أصحابه و إنھم لیترامون بالنبل فمررت بقرظة بن کعب 

   الفاستغثته فق
إنما أنا صاحب خراج و ما معي أحد أغیثه به فمضیت حتی أتیت مخنف بن سلیم 
فأخبرته الخبر فسرح معي عبد الرحمن بن مخنف في خمسین رجال و قاتلھم 
مالك بن کعب و أصحابه إلی العصر فأتیناه و قد کسر ھو و أصحابه جفون 

إال أن رآنا أھل الشام سیوفھم و استسلموا للموت فلو أبطأنا عنھم ھلکوا فما ھو 
قد أقبلنا علیھم أخذوا ینکصون عنھم و یرتفعون عنھم و رآنا مالك و أصحابه 
فشدوا علیھم حتی دفعوھم عن القریة فاستعرضناھم فصرعنا منھم رجاال ثالثة و 
ارتفع القوم عنا و ظنوا أن ورائنا مددا و لو ظنوا أنه لیس غیرنا ألقبلوا علینا و 

و کتب مالك بن کعب . للیل بیننا و بینھم فانصرفوا إلی أرضھمأھلکونا و حال ا
أما بعد فقد نزل بنا النعمان بن بشیر في جمع من أھل الشام کالظاھر : إلی علي ع

علینا و کان عظم أصحابي متفرقین و کنا للذي کان منھم آمنین فخرجنا إلیھم 
لیم فبعث إلینا رجاال مصلتین فقاتلناھم حتی المساء و استصرخنا مخنف بن س

رجاال من شیعة أمیر المؤمنین ع و ولده عند المساء فنعم الفتی و نعم األنصار کانوا 
  فحملنا علی عدونا و شددنا علیھم فأنزل اهللا علینا

و السالم علیك یا أمیر   و الحمد هللا رب العالمین  نصره و ھزم عدوه و أعز جنده
ورد الکتاب علی علي ع قرأه علی أھل  لما: قال. المؤمنین و رحمة اهللا و برکاته

. و ندم أکثرھم» الحمد هللا«: الکوفة فحمد اهللا و أثنی علیه ثم نظر إلی جلسائه فقال
یا أھل الکوفة دخلت إلیکم و لیس لي سوط إال الدرة «: عن أبي الطفیل قال علي ع
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 شیعا الحدید ألبسکم اهللا: فرفعتموني إلی السوط ثم دفعتموني إلی الحجارة أو قال

  .».و أذاق بعضکم بأس بعض فمن فاز بکم فقد فاز بالقدح األخیب
أیھا الناس «:  قال علي ع: عن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب قال

إني دعوتکم إلی الحق فتولیتم عني و ضربتکم بالدرة فأعییتموني أما إنه سیلیکم 
سیاط و بالحدید فأما أنا فال بعدي والة ال یرضون منکم بھذا حتی یعذبوکم بال

  أعذبکم بھما إنه من عذب الناس في الدنیا
عذبه اهللا في اآلخرة و آیة ذلك أن یأتیکم صاحب الیمن حتی یحل بین أظھرکم 

یوسف بن عمرو یأتیکم عند ذلك : فیأخذ العمال و عمال العمال رجل یقال له
  .»رجل منا أھل البیت فانصروه فإنه داع إلی الحق

  .و کان الناس یتحدثون أن ذلك الرجل ھو زید ع: قال
رأیت علیا ع یخطب و قد وضع المصحف علی رأسه : عن أبي صالح الحنفي قال

اللھم قد منعوني ما فیه فأعطني ما «: فقال: حتی رأیت الورق یتقعقع علی رأسه قال
 فیه اللھم قد أبغضتھم و أبغضوني و مللتھم و ملوني و حملوني علی غیر خلقي و

طبیعتي و أخالق لم تکن تعرف لي اللھم فأبدلني بھم خیرا منھم و أبدلھم بي شرا 
  .»مني اللھم مث قلوبھم کما یماث الملح في الماء

رأیت علیا ع قد ازدحموا علیه : سمعت ابن أبي رافع قال: عن سعد بن إبراھیم قال
  .»أرحھم منياللھم قد کرھتھم و کرھوني فأرحني منھم و «: حتی أدموا رجله فقال

  أمر دومة الجندل و قصة ابن العشبة
أن أھل دومة الجندل من کلب لم   ذکر من حدیث عبد الرحمن بن جندب عن أبیه

نکون علی حالنا حتی یجتمع الناس : یکونوا في طاعة علي ع و ال معاویة و قالوا
فذکرھم معاویة مرة فبعث إلیھم مسلم بن عقبة المري فسألھم : علی إمام قال
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الصدقة و حاصرھم فبلغ ذلك علیا ع و إمرأ القیس بن عدي أصھاره فبعث إلی 

فوالھا عبد » استعمل علی عین التمر رجال و أقبل إلي«: مالك بن کعب فقال
الرحمن بن عبد اهللا بن کعب األرحبي و أقبل إلی علي ع فسرحه في ألف فارس 

ال فتواقفا قلیال ثم إن فما شعر مسلم بن عقبة إال و مالك بن کعب إلی جنبه ناز
الناس اقتتلوا و اطردوا یومھم ذلك إلی اللیل لم یستفز بعضھم من بعض شیئا حتی 

  إذا
کان من الغد صلی مسلم بأصحابه ثم انصرف و أقام مالك بن کعب في دومة 

  .الجندل یدعوھم إلی الصلح عشرا فلم یفعلوا فرجع إلی علي ع
یا ع بعث إلی الجالس بن عمیر و عمرو بن أن عل  و من حدیث أبي المثنی الکلبي

: مالك بن العشبة الکلبیین و جعفر بن عبد اهللا األشجعي فبعثھم إلی رجل یقال له
زھیر بن مکحول بن کلب من بني عامر و قد أقبل یصدق الناس في السماوة 
فاقتتلوا قتاال شدیدا ثم إن زھیر بن مکحول ھزم خیل علي ع فاقتتلوا و رفعوا 

و . بن عمیر في إبل کلب فیھا رعاة لھم فعرفوه فسقوه من اللبن و سرحوه الجالس
إذا اجتمعتم «ع : أما عمرو بن العشبة فقدم علی علي ھو و األشجعي و کان قد قال

   فلما رأى علي عمرا قال» فعلیکم عمرو بن العشبة
و عال رأسه بالدرة فسکت فلما خرج لحق بمعاویة و بعث علي ع » !انھزمت؟«: 

  :و قال عمرو بن العشبة. إلی داره فھدمھا
  جاشت إلیك النفس و األحشاء     لو کنت فینا یوم القانا العدي

      
.  
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غارة سفیان بن عوف الغامدي علی األنبار و لقیه أشرس بن حسان البکري و 

   سعید بن قیس
عن عبد اهللا بن یزید بن المغفل أن أبا الکنود حدثه عن سفیان بن عوف الغامدي 

  إني باعثك في جیش کثیف ذي أداة: دعاني معاویة فقال: لقا
و جالدة فالزم لي جانب الفرات حتی تمر بھیت فتقطعھا فإن وجدت بھا جندا 
فأغر علیھم و إال فامض حتی تغیر علی األنبار فإن لم تجد بھا جندا فامض حتی 

أغرت علی تغیر علی المدائن ثم أقبل إلي و اتق أن تقرب الکوفة و اعلم أنك إن 
أھل األنبار و أھل المدائن فکأنك أغرت علی أھل الکوفة إن ھذه الغارات یا 
سفیان علی أھل العراق ترھب قلوبھم و تجرئ کل من کان له ھوى منھم و یرى 
فراقھم و تدعو إلینا کل من کان یخاف الدوائر و خرب کل ما مررت به من القرى 

و احرب األموال فإنه شبیه بالقتل و  و اقتل کل من لقیت ممن لیس ھو علی رأیك
فخرجت من عنده فعسکرت و قام معاویة في الناس خطیبا : قال. ھو أوجع للقلوب

أما بعد أیھا الناس فانتدبوا مع سفیان بن عوف فإنه : فحمد اهللا و أثنی علیه ثم قال
الذي فو اهللا : قال. وجه عظیم فیه أجر عظیم سریعة فیه أوبتکم إن شاء اهللا ثم نزل

ال إله إال ھو ما مرت بي ثالثة حتی خرجت في ستة آالف ثم لزمت شاطئ الفرات 
فأغذذت السیر حتی أمر بھیت فبلغھم أني قد غشیتھم فقطعوا الفرات فمررت بھا 

   و ما بھا عریب کأنھا لم تحلل
قط فوطئتھا حتی مررت بصندوداء فتنافروا فلم ألق بھا أحدا فمضیت حتی أفتتح 

قد أنذروا بي فخرج إلي صاحب المسلحة فوقف لي فلم أقدم علیه حتی  األنبار و
خبروني کم باألنبار من أصحاب علي : أخذت غلمانا من أھل القریة فقلت لھم

عدة رجال المسلحة خمسمائة و لکنھم قد تبددوا و رجعوا إلی الکوفة و ال : قالوا
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لت فکتبت أصحابي فنز: قال. ندري الذي یکون فیھا فیھا قد یکون مائتي رجل

کتائب ثم أخذت أبعثھم إلیه کتیبة بعد کتیبة فیقاتلونھم و اهللا و یصبرون لھم و 
یطاردونھم في األزقة فلما رأیت ذلك أنزلت إلیھم نحوا من مائتین ثم أتبعتھم 
الخیل فلما مشت إلیھم الرجال و حملت علیھم الخیل فلم یکن إال قلیال حتی 

جال من أصحابه و أتیناه في نیف و ثالثین رجال تفرقوا و قتل صاحبھم في ر
فحملنا ما کان في األنبار من أموال أھلھا ثم انصرفت فو اهللا ما غزوت غزوة أسلم 
و ال أقر للعیون و ال أسر للنفوس منھا و بلغني و اهللا أنھا أفزعت الناس فلما أتیت 

ال تنزل في بلد کنت و اهللا عند ظني بك : معاویة فحدثته الحدیث علی وجھه قال
من بلداني إال قضیت فیه مثل ما یقضي فیه أمیره و إن أحببت تولیته ولیتك و أنت 

  .أمین أینما کنت من سلطاني و لیس ألحد من خلق اهللا علیك أمر دوني
فو اهللا ما لبثنا إال یسیرا حتی رأیت رجال أھل العراق یأتوننا علی اإلبل ھرابا : قال

و اهللا إني لفي جند األنبار مع أشرس : بن عفیف قالو عن جندب . من قبل علي
بن حسان البکري إذ صبحنا سفیان بن عوف في کتائب تلمع األبصار منھا فھالونا 
و اهللا و علمنا إذ رأیناھم أنه لیس لنا بھم طاقة و ال ید فخرج إلیھم صاحبنا و قد 

ھم و اهللا حتی کرھونا ثم تفرقنا فلم یلقھم نصفنا و ایم اهللا لقد قاتلناھم فأحسنا قتال
فمنھم من قضی نحبه و منھم من ینتظر و ما   نزل صاحبنا و ھو یتلو قوله تعالی

من کان ال یرید لقاء اهللا و ال یطیب نفسا بالموت فلیخرج : بدلوا تبدیال ثم قال لنا
عن القریة ما دمنا نقاتلھم فإن قتالنا إیاھم شاغل لھم عن طلب ھارب و من أراد ما 

فھممت و اهللا : اهللا ف ما عند اهللا خیر لألبرار ثم نزل في ثالثین رجال قالعند 
بالنزول معه ثم إن نفسي أبت و استقدم ھو و أصحابه فقاتلوا حتی قتلوا رحمھم 

  .اهللا فلما قتلوا أقبلنا منھزمین
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   أن سفیان بن عوف لما أغار علی األنبار قدم:  عن محمد بن مخنف

أیھا الناس إن أخاکم «: ع فأخبره الخبر فصعد المنبر فقالعلج من أھلھا علی علي 
البکري قد أصیب باألنبار و ھو معتز ال یخاف ما کان فاختار ما عند اهللا علی الدنیا 
فانتدبوا إلیھم حتی تالقوھم فإن أصبتم منھم طرفا أنکلتموھم عن العراق أبدا ما 

تکلم متکلم منھم بخیر فلم ثم سکت عنھم رجاء أن یجیبوه أو یتکلموا أو ی» بقوا
ینبس أحد منھم بکلمة فلما رأى صمتھم علی ما في أنفسھم نزل فخرج یمشي 
راجال حتی أتی النخیلة و الناس یمشون خلفه حتی أحاط به قوم من أشرافھم 

ما تکفونني و ال تکفون أنفسکم «: فقالوا ارجع یا أمیر المؤمنین نحن نکفیك فقال
و دعا سعید بن . ه إلی منزله فرجع و ھو واجم کئیبفلم یزالوا به حتی صرفو

قیس الھمداني فبعثه من النخیلة بثمانیة آالف و ذلك أنه أخبر أن القوم جاءوا في 
جمع کثیر فقال له إني قد بعثتك في ثمانیة آالف فاتبع ھذا الجیش حتی تخرجه 

   من أرض العراق فخرج علی شاطئ
سرح أمامه ھانئ بن الخطاب الھمداني فاتبع الفرات في طلبه حتی إذا بلغ عانات 

فلبث علي ع ترى : قال. آثارھم حتی إذا بلغ أواني قنسرین و قد فاتوه ثم انصرف
فیه الکآبة و الحزن حتی قدم علیه سعید بن قیس فکتب کتابا و کان في تلك األیام 

دة التي علیال فلم یطق علی القیام في الناس بکل ما أراد من القول فجلس بباب الس
تصل إلی المسجد و معه الحسن و الحسین ع و عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب ع 
فدعا سعدا مواله فدفع الکتاب إلیه فأمره أن یقرأه علی الناس فقام سعد بحیث 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم«: یسمع علي قراءته و ما یرد علیه الناس ثم قرأ الکتاب
یه کتابي من المسلمین سالم علیکم أما بعد ف من عبد اهللا علي إلی من قرئ عل

   و سالم علی  الحمد هللا رب العالمین
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و ال شریك هللا األحد القیوم و صلوات اهللا علی محمد و السالم علیه في   المرسلین

العالمین أما بعد فإني قد عاتبتکم في رشدکم حتی سئمت أرجعتموني بالھزء من 
ال یعاد به و خطل ال یعز أھله و لو وجدت ھزء من القول ] ب[قولکم حتی برمت 

بدا من خطابکم و العتاب إلیکم ما فعلت و ھذا کتابي یقرأ علیکم فردوا خیرا و 
افعلوه و ما أظن أن تفعلوا فاهللا المستعان أیھا الناس إن الجھاد باب من أبواب 

نته الوثیقة الجنة فتحه اهللا لخاصة أولیائه و ھو لباس التقوى و درع اهللا الحصینة و ج
فمن ترك الجھاد في اهللا ألبسه اهللا ثوب ذلة و شملة البالء و ضرب علی قلبه 

   بالشبھات و دیث بالصغار و القماءة و أدیل الحق منه بتضییع الجھاد و سیم
الخسف و منع النصف أال و إني قد دعوتکم إلی جھاد عدوکم لیال و نھارا و سرا 

یغزوکم فو اهللا ما غزي قوم قط في عقر و جھرا و قلت لکم اغزوھم قبل أن 
و اتخذتموه وراءکم   دارھم إال ذلوا فتواکلتم و تخاذلتم و ثقل علیکم قولي فعصیتم

ظھریا حتی شنت علیکم الغارات في بالدکم و ملکت علیکم األوطان و ھذا أخو 
غامد قد وردت خیله األنبار فقتل بھا أشرس بن حسان فأزال مسالحکم عن 

   قتل مواضعھا و
منکم رجاال صالحین و قد بلغني أن الرجل من أعدائکم کان یدخل بیت المرأة 
المسلمة و المعاھدة فینتزع خلخالھا من ساقھا و رعثھا من أذنھا فال تمتنع منه ثم 
انصرفوا وافرین لم یکلم منھم رجل کلما فلو أن امرأ مسلما مات من دون ھذا 

به جدیرا فیا عجبا عجبا و اهللا یمیث القلب  أسفا ما کان عندي ملوما بل کان عندي
و یجلب الھم و یسعر األحزان من اجتماع ھؤالء علی باطلھم و تفرقکم عن 
حقکم فقبحا لکم و ترحا لقد صیرتم أنفسکم غرضا یرمی یغار علیکم و ال تغیرون 
و تغزون و ال تغزون و یعصی اهللا و ترضون و یفضی إلیکم فال تأنفون قد ندبتکم 
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جھاد عدوکم في الصیف فقلتم ھذه حمارة القیظ أمھلنا حتی ینسلخ عنا الحر  إلی

و إن ندبتکم في صبارة الشتاء قلتم من یقوى علی القر أمھلنا ینسلخ عنا البرد فکل 
ھذا فرارا من الحر و الصر فإذا کنتم من الحر و البرد تفرون فأنتم و اهللا من حر 

الب بیده عن السیف تحیدون فحتی متی؟ السیوف أفر ال و الذي نفس ابن أبي ط
   یا أشباه! و إلی متی؟

الرجال و ال رجال و یا طغام األحالم أحالم األطفال و عقول ربات الحجال اهللا یعلم 
لقد سئمت الحیاة بین أظھرکم و لوددت أن اهللا یقبضني إلی رحمته من بینکم و 

أعقبت سدما أوغرتم یعلم لیتني لم أرکم و لم أعرفکم معرفة و اهللا جرت ندما و 
اهللا صدري غیظا و جرعتموني جرع التھمام أنفاسا و أفسدتم علي رأیي و خرصي 
بالعصیان و الخذالن حتی قالت قریش و غیرھا إن ابن أبي طالب رجل شجاع و 
لکن ال علم له بالحرب هللا أبوھم و ھل کان منھم رجل أشد مقاساة و تجربة و ال 

اهللا لقد نھضت فیھا و ما بلغت العشرین فھا أنا ذا قد أطول لھا مراسا مني فو 
فقام إلیه رجل من األزد یقال له » .ذرفت علی الستین و لکن ال رأي لمن ال یطاع

عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عفیف : جندب بن عفیف آخذا بید ابن أخ له یقال له
یا : رکبتیه و قال فأقبل یمشي حتی استقبل أمیر المؤمنین ع بباب السدة ثم جثا علی

   فمرنا بأمرك فو اهللا لننفذن  أمیر المؤمنین ھا أنا ذا ال أملك إال نفسي و أخي
له و لو حال دون ذلك شوك الھراس و جمر الغضا حتی ننفذ أمرك أو نموت دونه 

ثم أمر الحارث األعور » ؟.أین تبلغان مما نرید«: فدعا لھما بخیر و قال لھما
أین من یشري نفسه لربه و یبیع دنیاه بآخرته «: - ناسالھمداني فنادى في ال

أصبحوا غدا بالرحبة إن شاء اهللا و ال یحضرنا إال صادق النیة في المسیر معنا و 
لو کانوا ألفا کان «: الجھاد لعدونا فأصبح بالرحبة نحو من ثالثمائة فلما عرضھم قال
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»  و جاء المعذرون«: لو أتاه قوم یعتذرون و تخلف آخرون فقا: قال» لي فیھم رأي

و مکث أمیر المؤمنین أیاما بادیا حزنه شدید الکآبة ثم : قال» و تخلف المکذبون
أما بعد «: إنه نادى في الناس فاجتمعوا فقام خطیبا فحمد اهللا و أثنی علیه ثم قال

أیھا الناس فو اهللا ألھل مصرکم في األمصار أکثر من األنصار في العرب و ما کانوا 
وا رسول اهللا ص أن یمنعوه و من معه من المھاجرین حتی یبلغ رساالت یوم أعط

مولدھما و ما ھما بأقدم العرب میالدا و ال بأکثرھم ] صغیرا[ربه إال قبیلتین صغیر 
   عددا فلما آووا النبي ص

و أصحابه و نصروا اهللا و دینه رمتھم العرب عن قوس واحدة و تحالفت علیھم 
قبیلة بعد قبیلة فتجردوا لنصرة دین اهللا و قطعوا ما بینھم و  الیھود و غزتھم القبائل

بین العرب من الحبائل و ما بینھم و بین الیھود من العھود و نصبوا ألھل نجد و 
تھامة و أھل مکة و الیمامة و أھل الحزن و السھل و أقاموا قناة الدین و تصبروا 

ى فیھم قرة العین قبل تحت حماس الجالد حتی دانت لرسول اهللا ص العرب و رأ
» .أن یقبضه اهللا إلیه فأنتم في الناس أکثر من أولئك في أھل ذلك الزمان من العرب

ما أنت بمحمد و ال نحن بأولئك الذین ذکرت فال : فقام إلیه رجل آدم طوال فقال
أحسن سمعا تحسن إجابة ثکلتکم الثواکل «تکلفنا ما ال طاقة لنا به فقال له علي ع 

ي إال غما ھل أخبرتکم أني محمد ص و أنکم األنصار إنما ضربت لکم ما تزیدون
ما أحوج أمیر المؤمنین : ثم قام رجل آخر فقال» .مثال و إنما أرجو أن تتأسوا بھم

   الیوم و من معه
إلی أصحاب النھروان ثم تکلم الناس من کل ناحیة و لغطوا فقام رجل فنادى 

ھل العراق و أشھد أن لو کان حیا لقل اللغط استبان فقد األشتر علی أ: بأعلی صوته
ھبلتکم الھوابل ألنا أوجب علیکم حقا من «: و لعلم کل امرئ ما یقول فقال ع لھم
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فقام حجر . فغضب و نزل» !األشتر و ھل لألشتر علیکم من الحق إال حق المسلم؟

ین بن عدي الکندي و سعید بن قیس الھمداني فقاال ال یسؤك اهللا یا أمیر المؤمن
مرنا بأمرك نتبعه فو اهللا ما نعظم جزعا علی أموالنا إن نفدت و ال علی عشائرنا إن 

فلما دخل منزله و دخل » .تجھزوا للمسیر إلی عدونا«: قتلت في طاعتك فقال لھم
أشیروا علي برجل صلیب ناصح یحشر الناس من «: علیه وجوه أصحابه قال لھم

یا أمیر المؤمنین أشیر علیك بالناصح : فقال له سعید بن قیس الھمداني» السواد
ثم دعاه فوجھه فسار » نعم«: األدیب الشجاع الصلیب معقل بن قیس التمیمي قال

  ..فلم یقدم حتی أصیب أمیر المؤمنین ع
  .»لو ال بقیة المسلمین لھلکتم«:  سمعت علیا ع یقول: عن أبي مسلم قال

عد ھذا الکالم فقال بعد أن أن علیا ع خطبھم ب:  عن إسماعیل بن رجاء الزبیدي
أیھا الناس المجتمعة أبدانھم المتفرقة أھواؤھم ما عز من «: حمد اهللا و أثنی علیه

دعاکم و ال استراح من قاساکم کالمکم یوھن الصم الصالب و فعلکم یطمع فیکم 
عدوکم إن قلت لکم سیروا إلیھم في الحر قلتم حتی ینسلخ عنا البرد فعل ذي 

ن فاز بکم فاز بالسھم األخیب أصبحت ال أصدق قولکم و ال الدین المطول م
و مع أي إمام ! أطمع في نصرکم فرق اهللا بیني و بینکم أي دار بعد دارکم تمنعون؟

بعدي تقاتلون؟ أما إنکم ستلقون بعدي أثرة یتخذھا علیکم الضالل سنة و فقرا 
قاتلتم معي و  یدخل بیوتکم و سیفا قاطعا و تتمنون عند ذلك أنکم رأیتموني و

  .».قتلتم دوني و کأن قد
  قال لھم علي ع عن خالد: عن األعمش عن عطیة قال

و اهللا لتفعلن ما تؤمرون أو «:  سمعت علیا أمیر المؤمنین ع یقول: بن عرعرة قال
لترکبن أعناقکم الیھود و النصارى إن بالکوفة مساجد مبارکة و مساجد ملعونة فأما 
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غني و ھو مسجد مبارك و اهللا إن قبلته لقاسطة و لقد المبارکة فإن منھا مسجد 

أسسه رجل مؤمن و إنه لفي سرة األرض و إن بقعته لطیبة و ال تذھب اللیالي و 
األیام حتی تنفجر فیه عین و حتی تکون علی جنبیه جنتان و أھله ملعونون و ھو 
 مسلوب منھم و مسجد جعفي مسجد مبارك و ربما اجتمع فیه أناس من الغیب
یصلون فیه و مسجد ابن ظفر مسجد مبارك و اهللا إن أطباقه لصخرة خضراء ما 
بعث اهللا من نبي إال فیھا تمثال وجھه و ھو مسجد السھلة و مسجد الحمراء و ھو 
مسجد یونس بن متی ع و لتنفجرن فیه عین تظھر علی السبخة و ما حوله و أما 

ریر بن عبد اهللا البجلي و المساجد الملعونة فمسجد األشعث بن قیس و مسجد ج
  .»مسجد ثقیف و مسجد سماك بني علی قبر فرعون من الفراعنة

  .فکانت غارة معاویة في أداني الکوفة
أیھا «: أنھم لما أغاروا بالسواد قام علي ع فخطب إلیھم فقال:  عن بکر بن عیسی

ن تکون فو اهللا إن کان لیدفع عن القریة بالسبعة نفر من المؤمنی! الناس ما ھذا؟
  .»فیھا

بینما أنا في السوق إذ سمعت منادیا ینادي : عن ثعلبة بن یزید الحماني أنه قال
الصالة جامعة فجئت أھرول و الناس یھرعون فدخلت فإذا علي ع علی منبر من 

أما «: طین مجصص و ھو غضبان قد بلغه أن ناسا قد أغاروا بالسواد فسمعته یقول
سماء و األرض إنه لعھد النبي ص إلي أن األمة و رب السماء و األرض ثم رب ال

  .»ستغدر بي
إني قد خشیت أن :  سمعت علیا ع یقول: عن المسیب بن نجبة الفزاري أنه قال

یدال ھؤالء القوم علیکم بطاعتھم إمامھم و معصیتکم إمامکم و بأدائھم األمانة و 
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لی باطلھم خیانتکم و بصالحھم في أرضھم و فسادکم في أرضکم و باجتماعھم ع

   و تفرقکم عن حقکم حتی
تطول دولتھم و حتی ال یدعوا هللا محرما إال استحلوه حتی ال یبقی بیت وبر و ال 
بیت مدر إال دخله جورھم و ظلمھم حتی یقوم الباکیان باك یبکي لدینه و باك 

لھم أو غیر ضار بھم و حتی ]  نافع[یبکي لدنیاه و حتی ال یکون منکم إال نافعا 
صرة أحدکم منھم کنصرة العبد من سیده إذا شھده أطاعه و إذا غاب عنه یکون ن

  .» سبه فإن أتاکم اهللا بالعافیة فاقبلوا و إن ابتالکم فاصبروا ف إن العاقبة للمتقین
أن علیا ع ندب الناس عند ما أغاروا علی  -عن یحیی بن صالح عن أصحابه

م قیس بن سعد بن عبادة نواحي السواد فانتدب لذلك شرطة الخمیس فبعث إلیھ
: و کتب علي ع إلی معاویة. األنصاري ثم وجھھم فساروا حتی وردوا تخوم الشام

أنك زعمت أن الذي دعاك إلی ما فعلت الطلب بدم عثمان فما أبعد قولك من «
ء تستحل أخذ  فعلك ویحك و ما ذنب أھل الذمة في قتل ابن عفان و بأي شي

عل و احذر عاقبة البغي و الجور و إنما مثلي و فانزع و ال تف! ء المسلمین؟ في
  مثلك کما قال بلعاء لدرید بن الصمة

  
   ما في الجنان بمن تسرع مولع     مھال درید عن التسرع إنني
   ماض علی رغم العداة سمیدع     مھال درید عن السفاھة إنني

   یوما درید فکل ھذا یصنع     مھال درید ال تکن القیتني
   فتکون حیث ترى الھوان و تسمع   أکرمھمو إذا أھانك معشر 
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أما بعد فإن اهللا أدخلني في أمر عزلك عنه نائیا عن الحق فنلت : فأجابه معاویة» 

منه أفضل أملي و أنا الخلیفة المجموع علیه و لم تصب في مثلي و مثلك إنما 
أ مثلي و مثلك کما قال بلعاء حین صولح علی دم أخیه ثم نکث فعنفه قومه فأنش

  :یقول
   أ ما بیني و بینك من بلس: و قالت     أ ال آذنتنا من تدللھا ملس

و ما أھلك العانون في القدح و      و قالت أ ال تسعی فتدرك ما مضی
   الضرس

   و لست براض بالدنیة و الوکس     أ تأمرني سعد و لیث و جندع
   فما یأمروني بالھموم إذا أمسي    یقولون خذ عقال و صالح عشیرة

      
.  

أما إنکم ستلقون بعدي ثالثا ذال «:  قال جندب بن عبد اهللا الوائلي کان علي ع یقول
   شامال و سیفا قاتال و أثرة یتخذھا الظالمون

علیکم سنة فستذکروني عند تلك الحاالت فتمنون لو رأیتموني و نصرتموني و 
ك إذا و کان جندب بعد ذل. »أھرقتم دماءکم دون دمي فال یبعد اهللا إال من ظلم

  .ال یبعد اهللا إال من ظلم: رأى شیئا مما یکرھه قال
أن علیا ع استنفرھم أیاما فلم ینفروا فقام في الناس   عن جندب بن عبد اهللا األزدي

أما بعد أیھا الناس فإني قد استنفرتکم فلم تنفروا و نصحت لکم فلم تقبلوا «: فقال
کمة و أعظکم بالموعظة فأنتم شھود کغیاب و صم ذوو أسماع أتلو علیکم الح

الحسنة و أحثکم علی جھاد عدوکم الباغین فلما آتي علی آخر منطقي حتی أراکم 
]  عزین[متفرقین أیادي سبا فإذا أنا کففت عنکم عدتم إلی مجالسکم حلقا عرین 



  
  
  
  
  
  

  ٦٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
تضربون األمثال و تتناشدون األشعار و تسألون عن األخبار قد نسیتم االستعداد 

م باألباطیل تربت أیدیکم اغزوا القوم قبل أن یغزوکم فو للحرب و شغلتم قلوبک
اهللا ما غزي قوم قط في عقر دیارھم إال ذلوا و ایم اهللا ما أراکم تفعلون حتی یفعلوا 
و لوددت أني لقیتھم علی نیتي و بصیرتي فاسترحت من مقاساتکم فما أنتم إال 

ر و اهللا لکأني کإبل جمة ضل راعیھا کلما ضمت من جانب انتشرت من جانب آخ
و أحم البأس قد انفرجتم عن ابن أبي طالب ]  الوغی[بکم لو قد حمس الوغا 

  »انفراج الرأس و انفراج المرأة عن قبلھا
فقام إلیه األشعث بن قیس فقال له یا أمیر المؤمنین فھال فعلت کما فعل ابن عفان 

لی من ال دین له یا عرف النار ویلك إن فعل ابن عفان لمخزاة ع«: فقال له علي ع
و ال حجة معه فکیف و أنا علی بینة من ربي و الحق في یدي و اهللا إن امرأ یمکن 
عدوه من نفسه یخذع لحمه و یھشم عظمه و یفري جلده و یسفك دمه لضعیف 
ما ضمت علیه جوانح صدره أنت فکن کذلك إن أحببت فأما أنا فدون أن أعطي 

و یفعل   ام و تطیح منه األکف و المعاصمذلك ضربا بالمشرفي یطیر منه فراش الھ
فقام أبو أیوب األنصاري خالد بن زید صاحب منزل رسول اهللا . »بعد ما یشاء  اهللا

أذن واعیة و قلب   أیھا الناس إن أمیر المؤمنین قد أسمع من کانت له: ص فقال
   حفیظ إن اهللا قد أکرمکم بکرامة لم تقبلوھا حق قبولھا إنه ترك بین

ابن عم نبیکم و سید المسلمین عن بعده یفقھکم في الدین و یدعوکم إلی أظھرکم 
جھاد المحلین فکأنکم صم ال تسمعون أو علی قلوبکم غلف مطبوع علیھا فأنتم ال 
تعقلون أ فال تستحیون عباد اهللا إنما عھدکم بالجور و العدوان أمس قد شمل البالء 

و موطوء بطنه و ملقی بالعراء و شاع في البالد فذو حق محروم و ملطوم وجھه 
تسفي علیه األعاصیر ال یکنه من الحر و القر و صھر الشمس و الضح إال األثواب 
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الھامدة و بیوت الشعر البالیة حتی حباکم اهللا بأمیر المؤمنین ع فصدع بالحق و نشر 

 و  العدل و عمل بما في الکتاب یا قوم فاشکروا نعمة اهللا علیکم و ال تولوا مدبرین
اشحذوا السیوف و استعدوا لجھاد   ال تکونوا کالذین قالوا سمعنا و ھم ال یسمعون

عدوکم فإذا دعیتم فأجیبوا و إذا أمرتم فاسمعوا و أطیعوا و ما قلتم فلیکن ما 
  .أضمرتم علیه تکونوا بذلك من الصادقین

   کنت جالسا یوم الجمعة و علي: عن عباد بن عبد اهللا األسدي قال
منبر من آجر و ابن صوحان جالس فجاء األشعث فجعل یتخطی  ع یخطب علی

یا أمیر المؤمنین غلبتنا ھذه الحمراء علی وجھك فغضب فقال ابن : الناس فقال
من یعذرني من «: صوحان لیبین الیوم من أمر العرب ما کان یخفی فقال علي ع

فیأمرني أن  ھؤالء الضیاطرة یقبل أحدھم یتقلب علی حشایاه و یھجد قوم لذکر اهللا
أطردھم فأکون من الظالمین و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لقد سمعت محمدا 

  .»لیضربنکم و اهللا علی الدین عودا کما ضربتموھم علیه بدءا: ص یقول
  .کان علي ع أمیل إلی الموالي و ألطف بھم و کان عمر أشد تباعدا منھم: قال مغیرة

فطلع » أین الثمودي؟«:  علی المنبر یقول رأیت علیا ع: عن النعمان بن سعد قال
األشعث فأخذ کفا من الحصی و ضرب وجھه فأدماه و انجفل و انجفل الناس معه 

  .»ترحا لھذا الوجه ترحا لھذا الوجه«: و یقول
إنما أھلك الناس خصلتان «: خطب علي ع فقال: عن یحیی بن سعید عن أبیه قال

ن من یکون بعدکم أمل ینسي اآلخرة و ھما أھلکتا من کان قبلکم و ھما مھلکتا
  .ثم نزل» ھوى یضل عن السبیل

خطب علي ع فحمد اهللا و أثنی علیه و ذکر النبي : قال: عن األصبغ بن نباتة قال
أما بعد فإني أوصیکم بتقوى اهللا الذي بطاعته ینفع أولیاءه و «: فصلی علیه ثم قال
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رة في تعمد ضاللة حسبھا بمعصیته یضر أعداءه و إنه لیس لھالك ھلك من معذ

ھدى و ال ترك حق حسبه ضاللة و إن أحق ما یتعاھد الراعي من رعیته أن 
یتعاھدھم بالذي هللا علیھم في وظائف دینھم و إنما علینا أن نأمرکم کما أمرکم اهللا 
به و أن ننھاکم عما نھاکم اهللا عنه و أن نقیم أمر اهللا في قریب الناس و بعیدھم ال 

جاء الحق علیه و قد علمت أن أقواما یتمنون في دینھم األماني و نبالي فیمن 
یقولون نحن نصلي مع المصلین و نجاھد مع المجاھدین و نمتحن الھجرة و نقتل 
العدو و کل ذلك یفعله أقوام لیس اإلیمان بالتحلي و ال بالتمني الصالة لھا وقت 

یزایل المرء لیله و  فرضه رسول اهللا ص ال تصلح إال به فوقت صالة الفجر حین
یحرم علی الصائم طعامه و شرابه و وقت صالة الظھر إذا کان القیظ حین یکون 
ظلك مثلك و إذا کان الشتاء حین تزول الشمس من الفلك و ذلك حین تکون 

  علی حاجبك األیمن مع شروط اهللا في الرکوع و السجود
الجمل الثقیل  و وقت العصر و الشمس بیضاء نقیة قدر ما یسلك الرجل علی

فرسخین قبل غروبھا و وقت المغرب إذا غربت الشمس و أفطر الصائم و وقت 
صالة العشاء اآلخرة حین یسق اللیل و تذھب حمرة األفق إلی ثلث اللیل فمن نام 
عند ذلك فال أنام اهللا عینه فھذه مواقیت الصالة إن الصالة کانت علی المؤمنین 

رت و لم یھاجر إنما المھاجرون الذین یھجرون کتابا موقوتا و یقول الرجل ھاج
السیئات و لم یأتوا بھا و یقول الرجل جاھدت و لم یجاھد إنما الجھاد اجتناب 
المحارم و مجاھدة العدو و قد یقاتل أقوام فیحسنون القتال و ال یریدون إال الذکر 

یعرف و األجر و إن الرجل لیقاتل بطبعه من الشجاعة فیحمي من یعرف و من ال 
و یجبن بطبیعته من الجبن فیسلم أباه و أمه إلی العدو و إنما المآل حتف من 
الحتوف و کل امرئ علی ما قاتل علیه و إن الکلب لیقاتل دون أھله و الصیام 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٦٢٥ 

                                                                                                                                  
اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب و الزکاة التي فرضھا النبي 

ھا فافھموا ما توعظون فإن الحریب من ص طیبة بھا نفسك ال تسنوا علیھا سنی
   حرب دینه

و السعید من وعظ بغیره أال و قد وعظتکم فنصحتکم و ال حجة لکم علی اهللا أقول 
  .»قولي ھذا و أستغفر اهللا لي و لکم

غارة یزید بن شجرة الرھاوي علی أھل مکة و لقیه معقل بن قیس الریاحي رحمة 
   اهللا علیه

إني : دعا معاویة یزید بن شجرة الرھاوي فقال: قال عن جابر بن عمرو بن قعین
مسر إلیك سرا فال تطلعن علی سري أحدا حتی تخرج من أرض الشام کلھا إني 
باعثك إلی أھل اهللا و إلی حرم اهللا و أھلي و عشیرتي و بیضتي التي انفلقت عني 

لی و إلیھا رجل ممن قتل عثمان و سفك دمه و في ذلك شفاء لنا و لك و قربة إ
اهللا و زلفی فسر علی برکة اهللا حتی تنزل مکة فإنك اآلن تالقي الناس ھناك 
بالموسم فادع الناس إلی طاعتنا و اتباعنا فإن أجابوك فاکفف عنھم و اقبل منھم و 

   إن أدبروا عنك فنابذھم و ناجزھم و ال تقاتلھم حتی
ي الستبقائھم محب تبلغھم أني قد أمرتك أن تبلغ عني فإنھم األصل و العشیرة و إن

فقال له یزید بن شجرة . و الستئصالھم کاره ثم صل بالناس و تول أمر الموسم
إني ال أسیر لك في ھذا الوجه حتی تسمع مقالتي و تشفعني بحاجتي : الرھاوي

الحمد هللا أھل الحمد و أشھد أن ال إله إال : فإن ذلك لك فقل ما بدا لك فقال: قال
حمدا عبده و رسوله ص أما بعد فإنك وجھتني إلی قوم اهللا رب العالمین و أن م

اهللا و مجمع الصالحین فإن رضیت أن أسیر إلیھم فأعمل فیھم برأیي و بما أرجو 
أن یجمعك اهللا و إیاھم به سرت إلیھم و إن کان ال یرضیك عني إال الغشم و 
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ا ء و رد العذر فلست بصاحب ما ھناك فاطلب لھذ تجرید السیف و إخافة البري

سر راشدا لقد رضیت برأیك و سیرتك و کان رجال : األمر امرأ غیري فقال له
ناسکا یتأله و کان عثمانیا و کان ممن شھد مع معاویة صفین فخرج من دمشق 

أین : مسرعا و شیعه رؤساء أھلھا فأخذوا یدعون اهللا بحسن الصحابة و یقولون
: لما أخذوا ما یقبلون عنه قالما أسرع ما تعلمون ذلك إن شاء اهللا ف: ترید؟ فیقول
: کأنکم قد علمتم إن شاء اهللا ثم مضی فقال  خلق اإلنسان من عجل  سبحان اهللا

اللھم إن کنت قد قضیت أن یکون بین ھذا الجیش الذي وجھت فیه و بین أھل 
   حرمك الذي وجھت إلیه قتال فاکفنیه فإني لست أعظم قتال من

و ال قتال من خذله و ال دخل في طاعته و شرك في قتل عثمان خلیفتك المظلوم 
فخرج یسیر و قدم . انتھك حرمته و لکني أعظم القتال في حرمك الذي حرمت

أمامه الحارث بن نمیر التنوخي علی مقدمته فأقبلوا حتی مروا بوادي القرى ثم 
أخذوا علی الجحفة ثم مضوا حتی قدموا مکة في عشر ذي الحجة عن عباس بن 

لما سمع قثم بن عباس بن عبد المطلب بدنوھم منه : نصاري قالسھل بن سعد األ
قبل أن یفصلوا من الجحفة و کان عامال لعلي ع علی مکة و ذلك في سنة تسع و 

  :ثالثین قام في أھل مکة فحمد اهللا و أثنی علیه ثم قال
أما بعد فقد وجه إلیکم جند من الشام عظیم قد أظلکم فإن کنتم علی طاعتکم و 

فانھضوا إلیھم معي حتی أناجزھم و إن کنتم غیر فاعلین فبینوا لي ما في بیعتکم 
أنفسکم و ال تغروني فإن الغرور حتف یضل معه الرأي و یصرع معه الرائي و 

قد بینتم لي ما في أنفسکم : یسرع به الریب فسکت القوم ملیا ال یتکلمون فقال
أیھا األمیر ال یقبح فینا رأیك رحمك اهللا : فذھب لینزل فقام شیبة بن عثمان فقال له

و ال یسوء بنا ظنك و نحن علی طاعتنا و بیعتنا و أنت أمیرنا و ابن عم خلیفتنا فإن 
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تدعنا نجبك و إن تأمرنا نطعك فیما أطقنا و نقدر علیه فقرب دوابه و حمل متاعه 

قدم أبو سعید الخدري : عن عباس بن سھل بن سعد قال. و أراد التنحي عن مکة
عن قثم و کان له ودا و صفیا فقیل قد قدم دوابه و حمل متاعه یرید أن فسأل 

ما أردت؟ قال له قد حدث ھذا األمر : یتنحی عن مکة فجاء فسلم علیه ثم قال له
الذي بلغك و لیس معي جند أمتنع بھم فرأیت أن أعتزل عن مکة فإن یأتني جند 

أخرج من المدینة حتی قدم إني لم : أقاتل بھم و إال کنت قد تنحیت بدمي قال له
علینا حاج أھل العراق و تجارھم یخبرون أن الناس بالکوفة قد ندبوا إلیك مع 

ھیھات ھیھات یا أبا سعید إلی ذلك ما یعیش أوالدنا : معقل بن قیس الریاحي قال
  رحمك اهللا فما: فقال له أبو سعید

عن و تضرب عذرك عند ابن عمك و ما عذرك عند العرب إن انھزمت قبل أن تط
یا أبا سعید إنك ال تھزم عدوك و ال تمنع حریمك بالمواعید و األماني اقرأ : فقال

من عبد اهللا علي   بسم اهللا الرحمن الرحیم«کتاب صاحبي فقرأه أبو سعید فإذا فیه 
أمیر المؤمنین إلی قثم بن العباس سالم علیك أما بعد فإن عیني بالمغرب کتب إلي 

لی الموسم ناس من العرب من العمي القلوب الصم األسماع یخبرني أنه قد وجه إ
الکمه األبصار الذین یلبسون الحق بالباطل و یطیعون المخلوقین في معصیة الخالق 
و یجلبون الدنیا بالدین و یتمنون علی اهللا جوار األبرار و إنه ال یفوز بالخیر إال 

معا من المسلمین ذوي عامله و ال یجزى بالسیئ إال فاعله و قد وجھت إلیکم ج
بسالة و نجدة مع الحسیب الصلیب الورع التقي معقل بن قیس الریاحي و قد أمرته 
باتباعھم و قص آثارھم حتی ینفیھم من أرض الحجاز فقم علی ما في یدیك مما 
إلیك مقام الصلیب الحازم المانع سلطانه الناصح لألمة و ال یبلغني عنك وھن و ال 

   خور و ما تعتذر منه
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و وطن نفسك علی الصبر في البأساء و الضراء و ال تکونن فشال و ال طائشا و ال 

ما ینفعني من ھذا الکتاب و : فلما قرأ أبو سعید الکتاب قال قثم. »رعدیدا و السالم
قد سمعت بأن قد سبقت خیلھم خیله و ھل یأتي جیشه حتی ینقضي أمر الموسم 

نفسك في مناصحة إمامك فرأى ذلك لك إنك إن أجھدت : کله؟ فقال له أبو سعید
و عرف ذلك الناس فخرجت من الالئمة و قضیت الذي علیك من الحق فإن القوم 
قد قدموا و أنت في الحرم و الحرم حرم اهللا الذي جعله آمنا و قد کنا في الجاھلیة 

فأقام قثم و جاء یزید بن . قبل اإلسالم نعظم الحرم فالیوم أحق أن نفعل ذلك
رھاوي حتی دخل مکة ثم أمر منادیا فنادى في الناس أال إن الناس آمنون شجرة ال

کلھم إال من عرض لنا في عملنا و سلطاننا و ذلك قبل الترویة بیوم فلما کان ذلك 
مشت قریش و األنصار و من شھد الموسم من الصحابة و صلحاء الناس فیما 

فأما قثم فإنه لم یثق بأھل . بینھما و سألتھما أن یصطلحا فکالھما سره ذلك الصلح
مکة و ال رأى أنھم یناصحونه و أما یزید فکان رجال متنسکا و کان یکره أن یکون 

قام یزید بن شجرة فحمد اهللا و أثنی : عن عمرو بن محصن قال. منه في الحرم شر
  :علیه ثم قال

أما بعد یا أھل الحرم و من حضره فإني وجھت إلیکم ألصلي بکم و أجمع و آمر 
المعروف و أنھی عن المنکر فقد رأیت والي ھذه البلدة کره ما جئنا له و الصالة ب

معنا و نحن للصالة معه کارھون فإن شاء اعتزلنا الصالة بالناس و اعتزلھا و ترکنا 
أھل مکة یختارون ألنفسھم من أحبوا حتی یصلي بھم فإذا أبی فأنا آبي و الذي ال 

أخذته حتی أورده إلی الشام و ما معه من إله غیره لو شئت لصلیت بالناس و 
ثم إن یزید بن : قال. یمنعه و لکني و اهللا ما أحب أن أستحل حرمة ھذا البلد الحرام

ال : رحمك اهللا الق ھذا الرجل فقل له: شجرة أقبل حتی أتی أبا سعید الخدري فقال
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سھم من أبا لغیرك اعتزل الصالة بالناس و أعتزلھا و دع أھل مکة یختارون ألنف

أحبوا فو اهللا لو أشاء لبعثتك و إیاھم و لکن و اهللا ما یحملني علی ما تسمع إال 
. رضوان اهللا و التماسه و احترام الحرم فإن ذلك أقرب للتقوى و خیر في العاقبة

. ما رأیت رجال من المغرب أصوب مقاال و ال أحسن رأیا منك: قال له أبو سعید
أ ال ترى ما أحسن ما صنع اهللا لك و ذکر له ذلك : فانطلق أبو سعید إلی قثم فقال

   فاعتزال الصالة و اختار الناس شیبة بن عثمان
فصلی بھم فلما قضی الناس حجھم رجع یزید إلی الشام و أقبلت خیل علي ع 
فأخبروا بعود أھل الشام فتبعوھم و علیھم معقل بن قیس فأدرکوھم و قد رحلوا 

ھم و أخذوھم أسارى و أخذوا ما معھم و رجعوا عن وادي القرى فظفروا بنفر من
قال أمیر المؤمنین : قال. إلی أمیر المؤمنین ففادى بھم أسارى کانت له ع عند معاویة

تعلم بما : ألھل الکوفة ما أرى ھؤالء القوم یعني أھل الشام إال ظاھرین علیکم قالوا
قد خبت و أراھم  أرى أمورھم قد علت و أرى نیرانکم: ذا یا أمیر المؤمنین قال

جادین و أراکم وانین و أراھم مجتمعین و أراکم متفرقین و أراھم لصاحبھم 
طائعین و أراکم لي عاصین و ایم اهللا لئن ظھروا علیکم لتجدنھم أرباب سوء لکم 
من بعدي کأني أنظر إلیھم قد شارکوکم في بالدکم و حملوا إلی بالدھم فیئکم و 

لی بعض کشیش الضباب ال تمنعون حقا و ال کأني أنظر إلیکم یکش بعضکم ع
تمنعون هللا حرمة و کأني أنظر إلیھم یقتلون قراءکم و کأني بھم یحرمونکم و 

الحرمان و األثرة و وقع ]  رأیتم[یحجبونکم و یدنون أھل الشام دونکم فإذا رأیتھم 
السیف تندمتم و تحزنتم علی تفریطکم في جھادکم و تذکرتم ما فیه من الحفظ 

  . »ن ال ینفعکم التذکارحی
   فیمن انتقص علیا ع و عاداه
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   منھم عمرو بن العاص

بلغ علیا ع أن ابن العاص ینتقصه عند أھل الشام فصعد المنبر فحمد اهللا و : قال
یا عجبا ال ینقضي البن النابغة یزعم ألھل الشام أن في دعابة و « -:أثنی علیه ثم قال

   أني امرؤ تلعابة أعافس
کذبا و نزغ آثما أ ما یشغله عن ذلك ذکر الموت : نه و اهللا یعلم لقد قالو أمارس إ

أما و شر القول الکذب إنه لیقول فیکذب و یعد فیخلف ! و خوف اهللا و الحساب؟
و یسأل فیلحف و یسأل فیبخل و ینقض العھد و یقطع اإلل فإذا کان عند البأس 

إذا کان ذلك فأکبر مکیدته أن فزاجر و آمر ما لم تأخذ السیوف مأخذھا من الھام ف
  .»یمرقط و یمنح استه قبحه اهللا و ترحه

  و منھم المغیرة بن شعبة
   لئن ملکت ألرمینه«:  قال علي ع: عن علي بن النعمان قال

  .»بأحجاره
  .یعني المغیرة و کان ینتقص علیا ع

ذکر المغیرة بن شعبة عند علي ع و جده مع معاویة : عن جندب بن عبد اهللا قال
و ما المغیرة إنما کان إسالمه لفجرة و غدرة لمطمئنین إلیه من قومه فتك «: فقال

بھم و رکبھا منھم فأتی النبي ص کالعائذ باإلسالم و اهللا ما رأى أحد علیه منذ 
ادعی اإلسالم خضوعا و ال خشوعا أال و إنه کان من ثقیف فراعنة قبل یوم القیامة 

ب و یوازرون الظالمین أال إن ثقیفا قوم غدر یجانبون الحق و یسعرون نیران الحر
ال یعرفون بعھد یبغضون العرب کأنھم لیسوا منھم و لرب صالح قد کان فیھم منھم 

   عروة بن مسعود و أبو عبید بن مسعود المستشھد بقس
  .»الناطف علی شاطئ الفرات و إن الصالح في ثقیف لغریب
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  و منھم الولید بن عقبة

في کتابه فاسقا و ھو أحد الصبیة الذین بشرھم النبي ص و ھو الذي سماه اهللا 
إن تولوه تجدوه «: حیث قال في علي ع: بالنار و قال شعرا یرد علی النبي ص قوله
  :فقال» ھادیا مھدیا یسلك بکم الطریق المستقیم

  .فلم یك مھدیا و ال کان ھادیا     فإن یك قد ضل البعیر بحمله
      

و أعداء النبي ص ألن أباه قتله النبي ص بید علي  فھو من مبغضي علي ع و أعدائه
  .صبرا یوم بدر بالصفراء
مر ناس بالحسن بن علي ع و ھم یریدون عیادة الولید بن : عن مغیرة الضبي قال

أتوب إلی اهللا : عقبة و ھو في علة شدیدة فأتاه الحسن ع معھم عائدا فقال للحسن
بیني و بین أبیك یقول أي ال أتوب مما کان بیني و بین جمیع الناس إال ما کان 

  .منه
و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنه «:  سمعت علیا ع یقول: عن زر بن حبیش قال

  .»لعھد إلي النبي ص أنه ال یحبك إال مؤمن و ال یبغضك إال منافق
إن اهللا أخذ میثاق کل مؤمن علی حبي و أخذ «: عن حبة العرني عن علي ع قال

لی بغضي فلو ضربت وجه المؤمن بالسیف ما أبغضني و لو میثاق کل منافق ع
  .»صببت الدنیا علی المنافق ما أحبني

   فیمن فارق علیا ع
من فارقني فقد فارق اهللا و من فارق علیا فقد «:  رسول اهللا ص: قال: عن أبي ذر قال

  .»فارقني
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بن و کان ممن فارق علیا ع من أصحابه و لحق بمعاویة یزید بن حجیة و وائل 

حجر الحضرمي و مصقلة بن ھبیرة الشیباني و القعقاع بن شور و طارق بن عبد اهللا 
و کان أصحابه لما نزل بقلوبھم من الفتنة و البالء و . و النجاشي الشاعر و غیرھم

  .الرکون إلی الدنیا یغدرون و یختانون مال الخراج و یھربون إلی معاویة
یات و األعمال فیأخذون األموال و کان علي ع یولیھم الوال: عن األعمش قال

  .یھربون إلی معاویة
   منھم المنذر بن الجارود العبدي

کان : کان علي ع ولی المنذر بن الجارود فارس فاحتاز ماال من الخراج قال: قال
المال أربعمائة ألف درھم فحبسه علي ع فشفع فیه صعصعة بن صوحان إلی علي 

   ور الشني یذکر بالء صعصعة في أمرهاألع: فقال. ع و قام بأمره و خلصه
  عند الشفاعة و الباب ابن صوحانا     سائل سراة بني الجارود أي فتی

  .عقت فلم تجز باإلحسان إحسانا    ما کان إال کأم أرضعت ولدا
      

  
  .و کان صعصعة من مناصحیه ع

: جاء علي بن أبي طالب ع عائدا صعصعة فدخل علیه فقال له:  قال األسود بن قیس
ال و اهللا یا أمیر : فقال» یا صعصعة ال تجعلن عیادتي إلیك أبھة علی قومك«

إن کنت لما علمت لخفیف المئونة «المؤمنین و لکن نعمة و شکرا فقال له علي ع 
و أنت و اهللا یا أمیر المؤمنین إنك ما علمت بکتاب : فقال صعصعة» عظیم المعونة

  .بالمؤمنین لرءوف رحیماهللا لعلیم و إن اهللا في صدرك لعظیم و إنك 
  قصة یزید بن حجیة
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  .و منھم یزید بن حجیة

یا أمیر : قام زیاد بن خصفة التیمي إلی علي ع فقال: عن أبي الصلت التیمي قال
و کان یزید بن حجیة قد . المؤمنین إن بعثتني في أثر یزید بن حجیة رددته إلیك

المال لنفسه فحبسه  استعمله علي ع علی الري و دستبی فکسر الخراج و احتجن
علي و جعل معه مولی له یقال له سعد فقرب یزید رکائبه و سعد نائم فلحق 

  في ذلك شعرا: بمعاویة و قال
إلی الشام و اخترت الذي ھو      و خادعت سعدا و ارتمت بي رکائبي

   أفضل
  .و سعد غالم مستھل مضلل    و غادرت سعدا نائما في غیابة

      
کذلك کان یصنع الناس من أراد معاویة یبدأ بالرقة حتی ثم خرج حتی أتی الرقة و 

یستأذن معاویة في القدوم علیه و کانت الرقة و قرقیسیاء و الرھا و حران من حیز 
   معاویة و علیھم الضحاك بن قیس و کانت ھیت

و عانات و نصیبین و دارا و آمد و سنجار من حیز علي ع و علیھا األشتر قبل أن 
و قال یزید بن حجیة و ھو بالرقة و قد بلغه قول . الن في کل شھریھلك و کانا یقتت

  :زیاد بن خصفة لعلي ع إن بعثتني في أثره رددته إلیك فقال في ذلك
   أموري و خلیت الذي ھو عاتبه     أبلغ زیادا أنني قد کفیته

   علیك و قد ضاقت علیه مذاھبه     و باب سدید دونه قد فتحته
   إذا الخصم لم یوجد له من یحاربه     شھديھبلت أ ما ترجو عتابي و م

   و أنت موال ما انفلت أعاتبه    فأقسم لو ال أن أمك أمنا
  .کالنا قد اصطفت إلیه جالئبه     و أقسم لو أدرکتني ما رددتني
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  :و قال أیضا
   و استبدلي وطنا من األوطان     یا ھند قومك أسلموك فسلمي

   ابعو الفرقانأھل التفقه ت     أرضا مقدسة و قوما فیھم
  .و بکیت من جزع علی عثمان     أحببت أھل الشام لما جئتھم

      
و قال أیضا شعرا یذم فیه علیا و یخبره أنه من أعدائه لعنه اهللا فبلغ ذلك علیا ع 

فدعا علیه علي ع و أمن » ارفعوا أیدیکم فادعوا علیه«: فدعا علیه و قال ألصحابه
  .أصحابه

اللھم إن یزید بن حجیة ھرب بمال المسلمین «: علي ع أبو الصلت التیمي فقال: قال
و رفع : و قال. »و لحق بالقوم الفاسقین فاکفنا مکره و کیده و اجزه جزاء الظالمین

القوم أیدیھم یؤمنون و فیھم عفاق بن شرحبیل بن أبي رھم التیمي و کان عدوا هللا 
ن یدعو علی م: ممن کان شھد علی حجر بن عدي بعد حتی قتل فقال عفاق

تربت أیدیکم أ علی أشرافنا تدعون؟ فدنوا : علی یزید بن حجیة قال: القوم؟ فقیل
دعوا لي ابن عمي و : و وثب زیاد بن خصفة فقال. إلیه فضربوه حتی کاد یھلك

فترکه الناس فأخذ » دعوا للرجل ابن عمه«: کان من مناصحي علي ع فقال علي ع
یمشي معه یمسح التراب عن وجھه و  زیاد بیده فأخرجه من المسجد فأخذ و ھو

ال و اهللا ال أحبکم ما سعیت و مشیت و اهللا ال أحبکم ما اختلف الدرة : عفاق یقول
  :فقال له زیاد بعد ذلك. ذاك أضر لك ذاك شر لك: و الجرة و زیاد یقول

   و ولی فریا قوله و ھو مغضب     دعوت عفاقا للھدى فاستغشني
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ھوت بعفاق عوض عنقاء      مشھديو لو ال دفاعي عن عفاق و 
   مغرب

   فیأبی فیضریه المراء فیشغب    أنبئه أن الھدى في اتباعنا
   علی الحق ما غنی الحمام المطرب    فإن ال یشایعنا عفاق فإننا

   إذا بعثت للناس جأواء تحرب     سیغني اإلله عن عفاق و سعیه
   یمانیة ال تنثني حین تندب    قبائل من حي معد و مثلھا

  .تود و بأس في الوغی ال یؤنب    عدد مثل التراب و طاعة لھم
      

فقال له عفاق لو کنت شاعرا ألجبتك و لکن أخبرك عن ثالث خصال کن منکم و 
أما واحدة فإنکم سرتم إلی أھل . اهللا ما أرى أن تصیبوا بعدھن شیئا مما یسرکم

م لھم قاھرون الشام حتی إذا دخلتم علیھم بالدھم قاتلتموھم فلما ظن القوم أنک
رفعوا المصاحف فسخروا بکم فردوکم عنھم فال و اهللا ال تدخلونھا بمثل ذلك 

و أما الثانیة فإنکم بعثتم حکما و بعث . الحد و الجد و العدد الذي دخلتموھا أبدا
القوم حکما فأما حکمکم فخلعکم و أما حکمھم فأثبتھم فرجع صاحبھم یدعی 

متباغضین فو اهللا ال یزال القوم في عالء و ال زلتم أمیر المؤمنین و رجعتم متالعنین 
  .منھم في سفال

و أما الثالثة فإنه خالفکم قراؤکم و فرسانکم فعدوتم علیھم فذبحتموھم بأیدیکم 
. احدھم ثم مضی فشبه أصحابه: ثم قال لفرسه. فال و اهللا ال زلتم بعدھا متضعضعین

فیقول : قال. ء و البن عفان ولي و کان یمر علیھم بعد فیقول اللھم إني منھم بري
ء و منك یا  اللھم إني لعلي ولي و من ابن عفان بري: التیمي أبو عبد اهللا بن وأل
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: فأخذ ال یقلع فدعوا رجال منھم له سجاعة کسجاعة الکھان فقالوا: قال. عفاق

: فمر عفاق علیھم فقال: کفیتم قال: ویحك أ ما تکفینا بسجعك و خطبتك ھذا؟ قال
اللھم اقتل عفاقا إنه أسر نفاقا و أظھر شقاقا : ا کان یقول و لم یمھله أن قال لهمثل م

اهللا بعثني : ویحکم من سلط ھذا علي؟ قال: و بین فراقا و تلون أخالقا فقال عفاق
فلم یك : إلیك و سلطني علیك ألقطع لسانك و أنصل سنانك و أطرد سلطانك قال

  .ةیمر علیھم بعد إنما یمر علی بني مزین
   و منھم الھجنع عبد اهللا بن عبد الرحمن

کان عبد اهللا بن عبد الرحمن بن مسعود بن أویس بن مغیث الثقفي شھد مع : قال
علي ع صفین و کان في أول أمره مع معاویة ثم صار إلی علي ثم رجع بعد إلی 

  .و الھجنع الطویل» الھجنع«معاویة ثم سماه علي ع 
  .و منھم القعقاع بن شور

:  قال علي ع: حدثنا جریر بن عبد الحمید عن أبي إسحاق الشیباني قال: قال
تسألوني المال و قد استعملت القعقاع بن شور علی کسکر فأصدق امرأة بمائة «

  .»ألف درھم؟ و ایم اهللا لو کان کفوا ما أصدقھا ذلك
  و منھم النجاشي الشاعر

ع فغضب و لحق  فکان شاعر علي ع بصفین فشرب الخمر فحده أمیر المؤمنین
  .بمعاویة و ھجا علیا ع

خرج النجاشي في أول یوم من رمضان فمر بأبي سمال األسدي و : عن عوانة قال
ھل لك في رءوس و : أرید الکناسة قال: أین ترید؟ قال: ھو قاعد بفناء داره فقال له

: ألیات قد وضعت في التنور من أول اللیل فأصبحت قد أینعت و تھرأت؟ قال
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ثم : ثم مه؟ قال: دعنا مما ال نعرف قال: أول یوم من رمضان؟ قال ویحك في

   أسقیك من شراب کالورس یطیب النفس و یجري في العرق و یزید في
الطرق یھضم الطعام و یسھل للفدم الکالم فنزل فتغدیا ثم أتاه بنبیذ فشرباه فلما 

ع فأتی  کان من آخر النھار علت أصواتھما و لھما جار یتشیع من أصحاب علي
علیا ع فأخبره بقصتھما فأرسل إلیھما قوما فأحاطوا بالدار فأما أبو سمال فوثب إلی 
دور بني أسد فأفلت و أما النجاشي فأتي به علیا ع فلما أصبح أقامه في سراویل 

یا أمیر المؤمنین أما الحد فقد عرفته فما : فضربه ثمانین ثم زاده عشرین سوطا فقال
» لجرأتك علی ربك و إفطارك في شھر رمضان«: تعرف؟ قال ھذه العالوة التي ال

ثم أقامه في سراویله للناس فجعل الصبیان یصیحون به خرئ النجاشي فجعل 
کال و اهللا إنھا یمانیة وکاؤھا شعر فمر به ھند بن عاصم السلولي فطرح علیه : یقول

یه مطرفا ثم جعل الناس یمرون به فیطرحون علیه المطارف حتی اجتمعت عل
  :مطارف کثیرة ثم أنشأ یقول

  
   تقیا فحیا اهللا ھند بن عاصم     إذا اهللا حیا صالحا من عباده
  .سریع إلی داعي العلی و المکارم     و کل سلولي إذا ما دعوته

      
  :ثم لحق بمعاویة و ھجا علیا ع فقال

   بأني قد أمنت فال أخاف    أ ال من مبلغ عني علیا
  .ضیة فیھا اختالفرأیت ق    عمدت لمستقر الحق لما
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دخل النجاشي علی معاویة و قد أذن معاویة للناس عامة فقال : عن أبي الزناد قال

ھا أنا ذا : و النجاشي بین یدیه و لکن اقتحمته عینه فقال: ادع النجاشي قال: لحاجبه
النجاشي بین یدیك یا أمیر المؤمنین إن الرجال لیست بأجسامھا إنما لك من 

  :ویحك أنت القائل: لبه و لسانه قالالرجل أصغراه ق
   أجش ھزیم و الرماح دوان    و نجی ابن حرب سابح ذو عاللة

  .مرثه له الساقان و القدمان     أطراف الرماح تنوشه: إذا قلت
      

  
یا أمیر : ویحك إنما مثلي ال تعدو به الخیل فقال: ثم ضرب بیده إلی ثدیه و قال

و لما حد علي ع . ته لعتبة بن أبي سفیانالمؤمنین إني لم أقل ھذا لك إنما قل
النجاشي غضب لذلك من کان مع علي من الیمانیة و کان أخصھم به طارق بن 

یا أمیر : عبد اهللا بن کعب بن أسامة النھدي فدخل علی أمیر المؤمنین ع فقال
المؤمنین ما کنا نرى أن أھل المعصیة و الطاعة و أھل الفرقة و الجماعة عند والة 

و معادن الفضل سیان في الجزاء حتی رأیت ما کان من صنیعك بأخي  العدل
الحارث فأوغرت صدورنا و شتت أمورنا و حملتنا علی الجادة التي کنا نرى أن 

یا أخا بني نھد و   إنھا لکبیرة إال علی الخاشعین«: سبیل من رکبھا النار فقال علي ع
 فأقمنا علیه حدا کان ھل ھو إال رجل من المسلمین انتھك حرمة من حرم اهللا

و ال یجرمنکم شنآن قوم علی أال : -کفارته؟ یا أخا بني نھد إن اهللا تعالی یقول
فخرج طارق من عند علي و ھو مظھر بعذره قابل .  تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتقوى

  له فلقیه األشتر
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یا طارق أنت القائل ألمیر المؤمنین إنك أوغرت : النخعي رحمه اهللا فقال له

و اهللا ما ذاك کما : نعم أنا قائلھا قال له األشتر: صدورنا و شتت أمورنا قال طارق
: فغضب طارق و قال: و إن صدورنا له لسامعة و إن أمورنا له لجامعة قال: قلت

فلما جنه اللیل ھمس ھو و النجاشي إلی معاویة : ستعلم یا أشتر أنه غیر ما قلت
ومھما و عنده وجوه أھل الشام منھم عمرو فلما قدما علیه دخل آذنه فأخبره بقد

فدخال علیه فلما نظر معاویة إلیه : بن مرة الجھني و عمرو بن صیفي و غیرھما قال
مرحبا بالمورق غصنه المعرق أصله المسود غیر المسود في أرومة ال ترام و : قال

محل یقصر عنه الرامي من رجل کانت منه ھفوة و نبوة باتباعه صاحب الفتنة و 
رأس الضاللة و الشبھة التي اغترز في رکاب الفتنة حتی استوى علی رحلھا ثم 

   أوجف في عشوة ظلمتھا و تیه
من الحثالة أما و اهللا ما لھم ]  ھینون[ضاللتھا و اتبعه رجرجة من الناس و ھنون 

یا معاویة إني : فقام طارق فقال. أفئدة أ فال یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالھا
إن المحمود علی : فال یسخطك أول دون آخر ثم قال و ھو متکئ علی سیفه متکلم

کل حال رب عال فوق عباده فھم منه بمنظر و مسمع بعث فیھم رسوال منھم لم 
فعلیه السالم من   إذا الرتاب المبطلون  یکن یتلو من قبله کتابا و ال یخطه بیمینه

ا نوضع فیما أوضعنا فیه بین یدي أما بعد فإنا کن. رسول کان بالمؤمنین برا رحیما
إمام تقي عادل في رجال من أصحاب رسول اهللا ص أتقیاء مرشدین ما زالوا منارا 
للھدى و معالم الدین خلفا عن سلف مھتدین أھل دین ال دنیا و أھل اآلخرة کل 
الخیر فیھم و اتبعھم من الناس ملوك و أقیال و أھل بیوتات و شرف لیسوا بناکثین 

   سطین فلم تك رغبة من رغب عنھم و عن صحبتھم إال لمرارة الحق حیثو ال قا



  
  
  
  
  
  

  ٦٤٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
و کان   جرعوھا و لوعورته حیث سلکوھا و غلبت علیھم دنیا مؤثرة و ھوى متبع

أمر اهللا قدرا مقدورا و قد فارق اإلسالم قبلنا جبلة بن األیھم فرارا من الضیم و 
لیك الرحال و أوضعنا نحوك أنفا من الذلة فال تفخرن یا معاویة أن قد شددنا إ

. الرکاب فتعلم و تنکر أقول قولي ھذا و أستغفر اهللا العظیم لي و لجمیع المسلمین
لیس بعشك فادرجي فشق علی معاویة ذلك و : ثم التفت إلی النجاشي و قال

یا عبد اهللا ما أردنا أن نوردك مشرع ظمأ و ال أن : غضب و لکنه أمسك فقال
لکن القول قد یجري بصاحبه إلی غیر الذي ینطوي نصدرك عن مکرع رواء و 

علیه من الفعل ثم أجلسه معه علی سریره و دعا له بمقطعات و برود فصبھا علیه 
  .ثم أقبل علیه بوجھه یحدثه حتی قام

فلما قام طارق خرج و خرج معه عمرو بن مرة و عمرو بن صیفي الجھنیان فأقبال 
و اهللا ما قمت : فقال طارق لھما. رض لمعاویةعلیه یلومانه في خطبته إیاه و فیما ع

بما سمعتماه حتی خیل لي أن بطن األرض أحب إلي من ظھرھا عند إظھاره ما 
أظھر من البغي و العیب و النقص ألصحاب محمد ص و لمن ھو خیر منه في 
العاجلة و اآلجلة و ما زھت به نفسه و ملکه عجبه و عاب أصحاب رسول اهللا ص 

لقد قمت مقاما عنده أوجب اهللا علي فیه أن ال أقول إال حقا و أي و استنقصھم و 
   خیر فیمن ال ینظر ما یصیر إلیه غدا و أنشأ یتمثل بشعر لبید بن عطارد التمیمي

   فإني فیما مضی لخطیب    ال تکونوا علی الخطیب مع الدھر
   یعیا بھا الخطیب األریب    أصدع الناس في المحافل بالخطبة

   ذاك الطبیب: للداء؟ قیل     من الحاسم: ملوكو إذا قالت ال
   ال یستطیعھا المکروب    غیر أني إذ قمت کاربني الکربة
   و في الناس مخطئ و مصیب     و کذاك الفجور یصرعه البغي
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   و ما في مقاله عرقوب     و خطیب النبي أقول بالحق

   و قد ینفع الفتی التجریب     إن من جرب األمور من الناس
   و تقاه فیما إلیه یئوب     کون ھواهلحقیق بأن ی

      
  

لو قتل أخو بني نھد یومئذ لقتل «: فبلغ علیا ع مقالة طارق و ما قال لمعاویة فقال
و زعم بعض الناس أن طارق بن عبد اهللا رجع إلی علي ع و معه » .شھیدا

و عمل معاویة في إطراء طارق و تعظیم أمره حتی تسلل ما کان في . النجاشي
  :ارق فیما بلغنا ھو القائلو ط. نفسه

  و إال طلوع الشمس ثم رواحھا    ھل الدھر إال لیلة و صباحھا
  إلی أجل یقضي إلیه انسراحھا    یقرب ما ینأى و یبعد ما دنا

  ھواه سوى ما ضر نفسا طماحھا     و یسعی الفتی فیھا و لیس بمدرك
سریعا إلی الغي المقیم     و من یسع منا في ھوى النفس یلقھا

  جماحھا
  علي فلم یرجع قتیال صیاحھا    و عاذلة قامت تلوم مدلة

  و حرم في الدنیا علي انتصاحھا    و تزعم أن اللوم منھا نصیحة
      

  
  فأولی أمور العاذالت اطراحھا    إذا کان أمر العاذالت مالمة

  و جانبي لھو الغواني و راحھا     و قد حنکتني السن و اشتد حنکتي
  فأضحت إلی غیر التصابي ارتیاحھا    باو قد کنت ذا نفس تراح إلی الص
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  بیوتا فأمست ما تنال براحھا     و إني لمن قوم بنی المجد فیھم

  إذا أقوت األنواء ھاجت ریاحھا     مطاعیم في القحط الجدیب زمانھم
  بھا الشول و استولت و قل فصاحھا     و أخلف إیماض البروق و عطلت

  .بل عشبا نصاحھاو ساداتھم ما      و قر قرار األرض أما ملوکھم
      

  و بلغنا أن معاویة قال لھیثم بن األسود أبي العریان و کان عثمانیا
و کانت امرأته علویة تحب علیا ع و تکتب بأخبار معاویة في أعنة الخیل فتدفعھا 

یا ھیثم أھل : -معاویة بعد التحکیم: إلی عسکر علي بصفین فیدفعونھا إلیه فقال
أھل العراق قبل أن یضربوا بالبالء : أھل الشام لي فقالالعراق کانوا أنصح لعلي أم 

ألن القوم ناصحوا علیا ع : و لم ذلك؟ قال: کانوا أنصح لصاحبھم من أھل الشام قال
علی الدین و ھم أھل بصیرة و بصر و ناصحك أھل الشام علی الدنیا و أھل الدنیا 

ن وراء ظھورھم و أھل یأس و طمع ثم و اهللا ما لبث أھل العراق أن نبذوا الدی
قال معاویة فما منع . نظروا إلی الدنیا في یدك فما أصابھا منھم إال الذي لحق بك

أکرم نفسه أن یکون رأسا في : األشعث بن قیس أن یقدم علینا و یطلب ما قبلنا قال
ھل کانت امرأتك تکتب باألخبار إلی علي في أعنة : العار و ذنبا في الطمع قال

نعم فغضب الھیثم و قد کان معاویة یمنیه کثیرا و یعده بالصلة  :الخیل فتباع؟ قال
   فقال

:  
   و أني علی أمر من الحق مھتدي     ء غیره و تاهللا لو ال اهللا ال شي

  لیمأل صدري بعض ھذا التھدد     لغیر قلبي ما سمعت و إنه
  علی دینھا لیست بذات تردد    و لکنني راجعت نفسا شحیحة
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  و کان ورود الحق أفضل مورد    نھالفأوردتھا من منھل الحق م

   لما کنت أرجو من وفائك في یدي    وعدت عدات یا ابن حرب کأنھا
   و ال أنت عند الظن أنجزت موعدي    فلم تك في دار اإلقامة واصال
  مقالك دعني إن حظك في غد     فلو کان لي بالغیب علم لردني

      
.  

ن أبي سفیان و عنده أھل کنت عند معاویة ب: عن محارب بن ساعدة األیادي قال
یا أھل الشام قد عرفتم حبي لکم و سیرتي فیکم و : الشام لیس فیھم غیرھم إذ قال

قد بلغکم صنیع علي بالعراق و تسویته بین الشریف و بین من ال یعرف قدره فقال 
ال یھد اهللا رکنك و ال یھیض جناحك و ال یعدمك ولدك و ال یرینا : رجل منھم
فقال کل رجل منھم ما أراد و معاویة : قولون في أبي تراب؟ قالفما ت: فقدك فقال

. ساکت و عنده عمرو بن العاص و مروان بن الحکم فتذاکرا علیا ع بغیر الحق
یا : فوثب رجل من آخر المجلس من أھل الکوفة و کان قد دخل مع القوم فقال

رة و اهللا لو سألتھم اختاروا الدنیا علی اآلخ  معاویة تسأل أقواما في طغیانھم یعمھون
عن السنة ما أقاموھا فکیف یعرفون علیا و فضله؟ أقبل علي أخبرك ثم ال تقدر أن 
تنکر أنت و ال من عن یمینك یعني عمرا ھو و اهللا الرفیع نجاره الطویل عماده دمر 

   اهللا به
الفساد و أبار به الشرك و وضع به الشیطان و أولیاءه و ضعضع به الجور و أظھر 

لعدل و أنطق زعیم الدین و أطاب المورد و أضحی الداجي و انتصر به المظلوم به ا
و ھدم به بنیان النفاق و انتقم به من الظالمین و أعز به المسلمین العلم المرفوع و 
الکھف للعواذ ربیع الروح و کنف المستطیل ولي الھارب کریح رحمة أثارت 
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ثم   فاستغلظ فاستوى  تحکمسحابا متفرقا بعضھا إلی بعض حتی التحم و اس

تجاوبت نواتقه و تألألت بوارقه و استرعد خریر مائه فأسقی و أروى عطشانه و 
تداعت جنانه و استقلت به أرکانه و استکثرت وابله و دام رذاذه و تتابع مھطوله 
فرویت البالد و اخضرت و أزھرت ذلك علي بن أبي طالب سید العرب إمام األمة 

ا و أجملھا و أحکمھا أوضح للناس سیرة الھدى بعد السعي في و أفضلھا و أعلمھ
الردى فھو و اهللا إذا اشتبھت األمور و ھاب الجسور و احمرت الحدق و انبعث 

   القلق و أبرقت البواتر استربط عند ذلك جأشه و عرف بأسه و الذ به الجبان
لدھیاء مستغن الھلوع فنفس کربته و حمي حمایته عند الخیول النکراء و الداھیة ا

برأیه عن مشورة ذوي األلباب برأي صلیب و حلم أریب مجیب للصواب مصیب 
و قل جاء الحق : -فأمسکت القوم جمیعا و أمر معاویة بإخراجه فأخرج و ھو یقول

و کان معاویة تعجبه الفصاحة و یصغي : قال. و زھق الباطل إن الباطل کان زھوقا
  .للمتکلم حتی یفرغ من کالمه

  .عقیل بن أبي طالب و منھم
ذکر الشیخ عن أبي عمرو بن العالء أن عقیل بن أبي طالب لما قدم علی علي ع 

: إنما أرید أن تعطیني من بیت المال فقال: بالکوفة یسترفده عرض علیه عطاءه فقال
ما «: فأقام فلما صلی أمیر المؤمنین ع الجمعة قال لعقیل» تقیم إلی یوم الجمعة«

  الءتقول فیمن خان ھؤ
» ؟!فأنت تأمرني أن أخون ھؤالء و أعطیك«: بئس الرجل ذاك قال: قال» أجمعین؟

یا أبا : فلما خرج من عنده أتی معاویة فأمر له یوم قدومه بمائة ألف درھم و قال له
وجدت علیا أنظر لنفسه منه لي و وجدتك : یزید أنا خیر لك أم علي؟ قال عقیل

إن فیکم یا بني : عمرو أن معاویة قال لعقیل و ذکر أبو: قال. أنظر لي منك لنفسك
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و ما ذلك اللین؟ : اللین قال: و ما تلك الخصلة؟ قال: ھاشم لخصلة ال تعجبني قال

أجل یا معاویة إن فینا لینا في غیر ضعف و عزا في غیر : ھو ما أقول لك قال: قال
ل ھذا یا ما أردنا ک: عنف فإن لینکم یا ابن صخر غدر و سلمکم کفر فقال معاویة

  :أبا یزید فقال عقیل
  و ما علم اإلنسان إال لیعلما    لذي الحلم قبل الیوم ما تقرع العصا

  .ال قدس اهللا أخالق المالعین     أن السفاھة طیش من خالئقکم
      

نحن أھله : ؟ فقال عقیل- ما معنی ھذه الکلمة طه: فأراد معاویة أن یقطع کالمه فقال
و ذکر عن أبي . بالعبرانیة یا رجل  طه   علی أھل بیتكو علینا نزل ال علی أبیك و ال

نعم و سبقني و : یا أبا یزید غلبك أخوك علی الثروة قال: عمرو أن الولید قال لعقیل
و ما أنت و : أما و اهللا إن شدقیه لمضمومان من دم عثمان قال: إیاك إلی الجنة قال

  قریش؟ و اهللا ما أنت فینا
و اهللا لو أن أھل األرض اشترکوا : لید من قوله و قالإال کنطیح التیس فغضب الو

صه و اهللا إنا : في قتله ألرھقوا صعودا و إن أخاك ألشد ھذه األمة عذابا فقال عقیل
  .لنرغب بعبد من عبیده عن صحبة أبیك عقبة بن أبي معیط

قال معاویة یوما و عنده عمرو بن العاص و قد أقبل : و ذکر أبو عمرو بن العالء قال
مرحبا برجل عمه أبو لھب : ألضحکنك من عقیل فلما سلم قال له معاویة: عقیل

حمالة الحطب في جیدھا حبل من مسد و ھي   أھال برجل عمته: فقال له عقیل
یا أبا یزید ما : معاویة: عمة معاویة و ھي أم جمیل بنت حرب امرأة أبي لھب قال

ذ علی یسارك تجده مفترشا یا معاویة إذا دخلت النار فخ: ظنك بأبي لھب؟ قال
  .کالھما سواء: عمتك حمالة الحطب أ فناکح في النار خیر أم منکوح؟ قال
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   و منھم حنظلة الکاتب
   خرج عدي بن حاتم و جریر بن عبد اهللا: عن مغیرة الضبي قال

ال نقیم ببلدة یعاب فیھا : البجلي و حنظلة الکاتب من الکوفة إلی قرقیسیاء قالوا
  .عثمان

بمعاویة من أصحاب علي ع ابن العشبة و وائل بن حجر الحضرمي و خبره و لحق 
  .في قصة بسر بن أبي أرطاة لعنه اهللا

لما بلغ معاویة تفرق أصحاب علي ع و تخاذلھم و ترکھم : عن بکر بن عیسی قال
إیاه و أنه بلغ من أمرھم أنه یندبھم إلی السواد فیأبون أرسل بسر بن أبي أرطاة إلی 

ي جیش من أھل الشام فسار حتی قدمھم فدعی الناس إلی البیعة فأجابوه المدینة ف
و حرق بھا دورا من دور األنصار و غیرھم من شیعة علي ع ثم سار إلی مکة ثم 
توجه إلی الیمن ال یمر بقوم یرى أن لھم لعلي رأیا إال قتلھم و استباح أموالھم و 

لیه و صلی علی النبي ع و ذکر بلغ ذلك علیا ع فقام و خطب و حمد اهللا و أثنی ع
مسیر ابن أبي أرطاة لعنه اهللا إلی الیمن و ذکر تخاذل أصحابه و ترکھم الحق و 

لو تطیعوني في الحق کما یطیع عدوکم صاحبھم «: البلیة التي دخلت علیھم و قال
  ».في الباطل ما ظھروا علیکم

إلی الدنیا و قل و قد کان الناس کرھوا علیا و دخلھم الشك و الفتنة و رکنوا 
مناصحوه فکان أھل البصرة علی خالفه و البغض له و جل أھل الکوفة و قراؤھم 

  .و أھل الحجاز و أھل الشام و قریش کلھا
کنت عند علي ع قاعدا فأتاه رجل علیه ثیاب : عن أبي فاختة مولی أم ھانئ قال

من أین «: حبا قالیا أمیر المؤمنین إني أتیتك من بلد ما ترکت به لك م: السفر فقال
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أما لو أنھم یستطیعون أن یحبوني ألحبوني إني و «: من البصرة قال: قال» أتیت؟

  .»شیعتي في میثاق اهللا ال یزاد فینا رجل و ال ینقص إلی یوم القیامة
-  

  .و کان من عبادھم مطرف بن عبد اهللا بن الشخیر و کان یبغض علیا و یخذل عنه
ن یاسر علی ابن مسعود و عنده ابن الشخیر فذکر دخل عمار ب: عن ابن سیرین قال

]  ابن[یا فاسق إنك لھاھنا فقال أبو : علیا ع بما ال یجوز أن یذکر به فقال له عمار
: کان أبو مسعود الجریري یقول: قال. أنشدك اهللا یا أبا الیقظان في ضیفي: مسعود

و ھم مطرف  کان ثالثة من أھل البصرة یتواصلون علی بغض علي بن أبي طالب ع
  .بن عبد اهللا بن الشخیر و العالء بن زیاد و عبد اهللا بن شقیق

بنی عبید اهللا بن زیاد لعنه اهللا مساجد بالبصرة تقوم علی   قال أبو غسان البصري
بغض علي ع و الوقیعة فیه مسجد بني عدي و مسجد بني مجاشع و مسجد کان 

و کان بالکوفة من فقھائھا : قال. في العالفین علی فرضة البصرة و مسجد في األزد
أھل عداوة له و بغض قد خذلوا عنه و خرجوا من طاعته مع غلبة التشیع علی 
الکوفة فمنھم مرة الھمداني و مسروق بن األجدع و األسود بن یزید و أبو وائل 

  شقیق بن سلمة
و شریح بن الحارث القاضي و أبو بردة بن أبي موسی األشعري و اسمه عامر بن 

اهللا بن قیس و عبد اهللا بن قیس قد ھرب إلی مکة یخذل الناس عنه و أبو عبد  عبد
الرحمن السلمي و عبد اهللا بن عکیم و قیس بن أبي حازم و سھم بن طریف و 

ألن یکون : سمعت مرة یقول: عن فطر بن خلیفة قال. الزھري و الشعبي بعد ھؤالء
أما علي : و کان مرة یقول. علي جمال یستقي علیه أھله خیر له مما کان علیه

  .فسبقنا بحسناته و ابتلینا نحن بسیئاته
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   و منھم األسود بن یزید و مسروق بن األجدع
کان األسود و مسروق یمشیان إلی : عن یحیی بن سلمة بن کھیل عن أبیه قال

عائشة فیقعان عندھا في علي ع فأما األسود فمات علی ذلك و أما مسروق فلم 
  .لي في زوایا بیتهیمت حتی صلی علی ع

دخلت أنا و زبید اإلیامی علی قمیر امرأة مسروق : و عن یحیی أیضا عن أبیه قال
کان مسروق و األسود بن یزید یفرطان في سب علي ع : بعد موته فحدثتنا قالت

فما مات مسروق حتی ما یصلي هللا صالة في بیته إال و یصلي فیھا علی علي رضي 
ء سمعه من عائشة ترویه عن النبي ص فیمن  لشي: التو لم ذلك؟ ق: اهللا عنه قلت

  .و أما األسود فمضی علی شأنه: أصاب الخوارج قالت
   و منھم أبو بردة بن أبي موسی األشعري

  أبو بردة لزیاد أشھد أن حجر: قال: عن عبد الرحمن بن جندب قال
 بن عدي قد کفرة صلعاء قال عبد الرحمن یعني بذلك کفرة علي بن أبي طالب

رأیت أبا بردة بن أبي موسی یقول ألبي العادیة الجھني قاتل : قال. ألنه کان أصلع
ال تمسك : ابسط یدك فقبلھا ثم قال: نعم قال: أنت قتلت عمارا؟ قال: عمار بن یاسر

  .النار أبدا
   و منھم أبو عبد الرحمن السلمي

اهللا تخبرني قال رجل ألبي عبد الرحمن السلمي أنشدك ب: عن عطاء بن السائب قال
   باهللا ھل أبغضت علیا إال یوم قسم المال في: فلما أکد علیه قال

أما إذا أنشدتني باهللا فلقد کان : ء قال أھل الکوفة فلم یصبك و ال أھل بیتك منه شي
  .ذلك
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ء في  کان بین حیان و بین أبي عبد الرحمن السلمي شي: عن سعد بن عبیدة قال

ھل تدري ما جرأ صاحبك : ن علی حیان فقالأمر علي ع فأقبل أبو عبد الرحم
  علی الدماء یعني علیا ع؟

اعملوا ما «: حدثنا أن النبي ص قال ألصحاب بدر: و ما جرأه ال أبا لغیرك؟ قال: قال
  .أو کالما ھذا معناه» شئتم فقد غفر لکم

 و کان بالحجاز أبو ھریرة و عبد اهللا بن عمر و عبد اهللا بن الزبیر و زید بن ثابت و
  .قبیصة بن ذؤیب و عروة بن الزبیر و سعید بن المسیب

  .و کانت قریش کلھا علی خالفه مع بني أمیة
حدثنا أبو زید القروي عن أبي إبراھیم بن عثمان عن : فذکر ابن عائشة التیمي قال

اللھم إني أستعدیك علی «:  قال علي ع: فراس عن الشعبي عن شریح بن ھانئ قال
ي و أصغوا إنائي و صغروا عظیم منزلتي و أجمعوا علی قریش فإنھم قطعوا رحم

  .»منازعتي
من وجدتموه من بني أمیة فغطوا «: و عن المسیب بن نجبة الفزاري عن علي ع قال

  .علی صماخه و ھو في ماء حتی یدخل الماء في فیه
   لقي عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن: عن المسور بن مخرمة قال

: أ قاتلوھم في آخر األمر کما قاتلتموھم في أول األمر قالأ لیس کنا نقر: عوف فقال
  .بلی ذلك إذا کان األمراء بني أمیة و الوزراء بني مخزوم

کیف ترکت «قدم علی علي ع رجل من مکة فقال له علي ع : عن أبي البختري قال
 و اهللا«: ترکت قریشا یلعبون باألکرة بین الصفا و المروة فقال: قال» قریشا و الناس؟

  .یعني نفسه: قلت» لوددت أن النفس إلی أن یذل اهللا قریشا و یخزیھا قبلھا
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ما بمکة و ال بالمدینة «:  سمعت علي بن الحسین یقول: عن عبد اهللا بن الزبیر قال

  .».عشرون رجال یحبنا
   و منھم قبیصة بن ذؤیب

جاء  قدمت الشام فلقیت قبیصة بن ذؤیب فإذا ھو قد: عن عمران بن أبي کثیر قال
برجل من أھل العراق فأدخله علی عبد الملك بن مروان فحدثه عن أبیه عن 

: قال» الخلیفة ال یناشد فکسي و حبي و أعطي«: المغیرة عن النبي ص أنه قال
یا أبا : فقدمت المدینة فلقیت سعید بن المسیب في مسجد رسول اهللا ص فقلت

دخله علی عبد الملك بن محمد إن قبیصة بن ذؤیب جاء برجل من أھل العراق فأ
» الخلیفة ال یناشد«: مروان فحدثه عن أبیه عن المغیرة بن شعبة أن النبي ص قال

قاتل اهللا قبیصة کیف باع دینه بدنیا : فرفع سعید یدیه فضرب بھا علی األخرى فقال
فانیة و اهللا ما من امرأة من خزاعة قعیدة في بیتھا إال و قد حفظت قول عمرو بن 

  :اعي لرسول اهللا صسالم الخز
  حلف أبینا و أبیه األتلدا    الھم إني ناشد محمدا

      
  .أ فیناشد النبي ص و ال یناشد الخلیفة؟ قاتل اهللا قبیصة کیف باع دینه بدنیا فانیة

  و منھم عروة بن الزبیر
: کان عروة إذا ذکر علیا نال منه و یقول: عن یحیی بن عروة بن الزبیر عن أبیه قال

کان یخالف أمرا نھي عنه و لقد بعث إلیه ]  أنه[ ما أحجم الناس عنه إال یا بني و اهللا
أسامة بن زید أن ابعث إلي بعطائي فو اهللا لتعلم أنك لو کنت في فم أسد لدخلت 

إن ھذا المال لمن جاھد علیه و لکن ھذا مالي بالمدینة فأصب : معك فکتب إلیه
  .منه ما شئت
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   و منھم الزھري

شھدت مسجد المدینة فإذا الزھري و عروة بن الزبیر قد : قال عن محمد بن شیبة
   جلسا فذکرا علیا فناال منه فبلغ ذلك علي بن الحسین ع

أما أنت یا عروة فإن أبي حاکم أباك إلی اهللا فحکم «: فجاء حتی وقف علیھما فقال
اهللا ألبي علی أبیك و أما أنت یا زھري فلو کنت أنا و أنت بمکة ألریتك کن 

  .».كأبی
   و منھم سعید بن المسیب

شھدت سعید بن المسیب و أقبل عمر بن علي بن أبي : عن أبي داود الھمداني قال
طالب ع فقال له سعید یا ابن أخي ما أراك تکثر غشیان مسجد رسول اهللا ص کما 

ء  یا ابن المسیب أ کلما دخلت فأجي: یفعل إخوتك و بنو عمك؟ فقال عمر
   و اهللا إن لي«: - أحب أن تغضب سمعت والدك علیا یقول ما: فأشھدك؟ فقال سعید

فقال عمر » ء من اهللا مقاما لھو خیر لبني عبد المطلب مما علی األرض من شي
ما کلمة حکمة في قلب منافق فیخرج من الدنیا حتی یتکلم «: سمعت والدي یقول

  .ثم انصرف: ذلك ما أقول لك قال: سعید یا ابن أخي جعلتني منافقا؟ قال: فقال» بھا
و کان أھل الشام أعداء اهللا و کتابه و رسوله و أھل بیته أجالفا جفاة غواة أعوان 

  .الظالمین و أولیاء الشیطان الرجیم
  .»قاتلوا أھل الشام مع کل إمام بعدي«:  قال علي ع: عن میسرة قال

   و منھم عمر بن ثابت
أیوب األنصاري حدیث أن عمر بن ثابت الذي روى عن أبي   حدثنا الواقدي: قال

ستة أیام من شوال کان یرکب بالشام و یدور في القرى بالشام فإذا دخل قریة جمع 
أیھا الناس إن علي بن أبي طالب کان رجال منافقا أراد أن ینخس : - أھلھا ثم یقول
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فیلعنه أھل تلك القریة ثم یسیر إلی القریة : برسول اهللا ص لیلة العقبة فالعنوه قال

  .أمرھم بمثل ذلك و کان في أیام معاویةاألخرى فی
   و منھم مکحول

لقیت مکحوال فإذا ھو مطبوع یعني مملوء بغضا لعلي بن : عن الحسن بن الحر قال
  .أبي طالب ع فلم أزل به حتی الن و سکن

ما لقي أحد من الناس ما «:  سمعت علیا ع یقول: عن عبد الرحمن بن أبي بکرة قال
  .ثم بکی» لقیت

یا معشر الناس أنا «: إن علیا ع خطب الناس فقال: نا فرات بن أحنف قالحدث: قال
یا معشر الناس ال تستوحشوا في «و أشار بیده إلی وجھه » أنف الھدى و عیناه

  طریق الھدى لقلة أھله فإن الناس اجتمعوا علی مائدة شبعھا قصیر و جوعھا طویل
الرضا و السخط أال و إنما عقر  یا معشر الناس إنما یجمع الناس  و اهللا المستعان

فنادوا   ناقة ثمود رجل واحد فأصابھم العذاب بنیاتھم في عقرھا قال اهللا تعالی
ناقة اهللا و سقیاھا فکذبوه : صاحبھم فتعاطی فعقر فقال لھم نبي اهللا عن قول اهللا

  فعقروھا یا معشر الناس أال فمن ساءل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد
الناس من سلك الطریق ورد الماء و من خالف وقع في التیه یا قتلني یا معشر 

  .»معشر الناس أ ال أخبرکم بحاجبي الضاللة تبدو مخازیھا في آخر الزمان
اختلفت النصارى علی کذا و کذا و اختلفت الیھود «: عن أبي عقیل عن علي ع قال

و تزیدون علیھم  علی کذا و کذا و ال أراکم أیتھا األمة إال ستختلفون کما اختلفوا
  .» فرقة أال و إن الفرق کلھا ضالة إال أنا و من اتبعني

   دخلت علی علي ع في صحن: عن حبیش بن المعتمر قال
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أمسیت محبا لمحبنا و «: کیف أمسیت یا أمیر المؤمنین قال: مسجد الکوفة فقلت

دونا مبغضا لمبغضنا فأمسی محبنا مغتبطا بحبنا برحمة من اهللا ینتظرھا و أمسی ع
و کان   بنیانه علی شفا جرف ھار فکان ذلك الشفا قد انھار به في نار جھنم  یؤسس

أبواب الجنة قد فتحت ألھلھا فھنیئا ألھل الرحمة رحمتھم و التعس ألھل النار و 
من سره أن یعلم أ محبنا أو مبغضنا فلیمتحن قلبه بحبنا إنه لیس عبد یحبنا إال من 

من عبد یبغضنا إال من خیره علی بغضنا نحن النجباء و خیره اهللا علی حبنا و لیس 
أفراطنا أفراط األنبیاء و أنا وصي األوصیاء و أنا من حزب اهللا و حزب رسوله و 

  .»الفئة الظالمة حزب الشیطان و الشیطان منھم
یرد «:  سمعت رسول اهللا ص یقول: سمعت علیا ع یقول: عن الحسن بن علي قال
  .»ھم من أمتي ھکذا و قرن بین السبابتین لیس بینھما فصلعلي أھل بیتي و من أحب

دخلوا علی علي ع و ھو في الرحبة و : عن أبي الجحاف عن رجل قد سماه قال
حبك و حدیثك یا أمیر المؤمنین : قالوا» ما جاء بکم؟«: ھو علی سریر قصیر قال

أن یراني و من  أما إنه من أحبني رآني حیث یحب«: و اهللا قال: قالوا» و اهللا؟«: قال
ما عبد اهللا أحد قبلي مع نبیه إن أبا «: ثم قال» أبغضني رآني حیث یبغض أن یراني

   طالب ھجم علي
أ فعلتموھا؟ ثم قال لي انصره انصره : و علی النبي ص و أنا و ھو ساجدان ثم قال

  .»فأخذ یحثني علی نصرته و علی معونته
قمت اللیل کله و قتلت بین لو صمت الدھر کله و «: عن حبة عن علي ع قال

الرکن و المقام بعثك اهللا مع ھواك بالغا ما بلغ إن في جنة ففي جنة و إن في نار 
  .»ففي نار
  .»من أحبنا أھل البیت فلیستعد عدة للبالء«:  و عنه ع
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  .»یھلك في محب مفرط و مبغض مفتر«:  و قال ع
و المستمع المقر و العامل  یھلك في ثالثة و ینجو في ثالثة یھلك الالعن«:  و قال ع

للوزر و ھو الملك المترف یتقرب إلیه بلعني و یبرأ عنده من دیني و ینتقص عنده 
حسبي و إنما حسبي حسب النبي ص و دیني دینه و ینجو في ثالثة المحب 
الموالي و المعادي من عاداني و المحب من أحبني فإذا أحبني عبد أحب محبي و 

لرجل من قلبین   یمتحن الرجل قلبه إن اهللا لم یجعلأبغض مبغضي و شایعني فل
فیحب بھذا و یبغض بھذا فمن أشرب قلبه حب غیرنا فألب علینا فلیعلم   في جوفه

  .» عدو للکافرین  أن اهللا عدوه و جبریل و میکال و اهللا
یا علي إن فیك من : دعاني النبي ص فقال لي«: عن ربیعة بن ناجد عن علي ع قال

بغضته الیھود حتی بھتوا أمه و أحبته النصارى حتی أنزلوه بالمنزلة التي عیسی مثال أ
  .»لیست له

إنه یھلك في محب مطر یقرظني بما لیس في و مبغض مفتر «:  و قال علي ع
یحمله شنئاني علی أن یبھتني أال و إني لست نبیا و ال یوحی إلي و لکني أعمل 

   ة اهللابکتاب اهللا ما استطعت فما أمرتکم به من طاع
فحق علیکم طاعتي فیما أحببتم و فیما کرھتم و ما أمرتکم به أو غیري من معصیة 

  .»اهللا فال طاعة في المعصیة الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف ثالثا
  .»من أحبنا نفعه اهللا بحبنا و لو کان أسیرا بالدیلم«: عن محمد بن الحنفیة قال

علی المسلمین و أھل الذمة و أخذه األموال و مسیر بسر بن أبي أرطاة و غاراته 
   رجوعه إلی الشام

کان الذي ھاج معاویة علی تسریح بسر بن أبي أرطاة إلی : عن أبي روق قال
الحجاز و الیمن أن قوما بصنعاء کانوا من شیعة عثمان یعظمون قتله لم یکن لھم 
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ع یومئذ علی نظام و ال رأس فبایعوا لعلي ع علی ما في أنفسھم و عامل علي 

صنعاء عبید اهللا بن العباس و عامله علی الجند سعید بن نمران فلما اختلف الناس 
علی علي ع بالعراق و قتل محمد بن أبي بکر بمصر و کثرت غارات أھل الشام 
تکلموا و دعوا إلی الطلب بدم عثمان و منعوا الصدقات و أظھروا الخالف فبلغ 

   إلی ناس من وجوھھمذلك عبید اهللا بن العباس فأرسل 
إنا لم نزل ننکر قتل عثمان و نرى مجاھدة : ما ھذا الذي بلغني عنکم؟ قالوا: فقال

من سعی علیه فحبسھم فکتبوا إلی من بالجند من أصحابھم فثاروا بسعید بن نمران 
فأخرجوه من الجند و أظھروا أمرھم و خرج إلیھم من کان بصنعاء و انضم إلیھم 

ھم و لحق بھم قوم لم یکونوا علی رأیھم إرادة أن یمنعوا کل من کان علی رأی
و التقی عبید اهللا و سعید بن نمران و : نذکر من حدیث أبي روق قال. الصدقة

و اهللا لقد اجتمع ھؤالء و إنھم لنا : معھما شیعة علي فقال ابن عباس البن نمران
لنکتب إلی أمیر لمقاربون و لئن قاتلناھم ال نعلم علی من تکون الدائرة فھلم ف

أما بعد : المؤمنین ع بخبرھم و عددھم و بمنزلھم الذي ھم به فکتب إلی علي ع
فإنا نخبر أمیر المؤمنین أن شیعة عثمان وثبوا بنا و أظھروا أن معاویة قد شید أمره 
و اتسق له أکثر الناس و إنا سرنا إلیھم بشیعة أمیر المؤمنین و من کان علی طاعته 

م و ألبھم فتعبئوا لنا و تداعوا علینا من کل أوب و نصرھم علینا و إن ذلك أحمشھ
من لم یکن له رأي فیھم ممن سعی إلینا إرادة أن یمنع حق اهللا المفروض علیه و 
قد کانوا ال یمنعون حقا علیھم و ال یؤخذ منھم إال الحق ف استحوذ علیھم 

مناجزتھم إال انتظار فنحن في خیر و ھم منك في قفزة و لیس یمنعنا من   الشیطان
األمر من موالنا أمیر المؤمنین أدام اهللا عزه و أیده و قضی باألقدار الصالحة في 

  .جمیع أموره و السالم
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من عبد اهللا علي أمیر «: فلما وصل کتابھما ساء علیا ع و أغضبه فکتب ع إلیھما

أحمد  المؤمنین إلی عبید اهللا بن العباس و سعید بن نمران سالم علیکما فإني
إلیکما اهللا الذي ال إله إال ھو أما بعد فإنه أتاني کتابکما تذکران فیه خروج ھذه 
الخارجة و تعظمان من شأنھا صغیرا و تکثران من عددھا قلیال و قد علمت أن 
نخب أفئدتکما و صغر أنفسکما و شتات رأیکما و سوء تدبیرکما ھو الذي أفسد 

علیکما من کان عن لقائکما جبانا فإذا قدم  علیکما من لم یکن عنکما نائما و جرأ
رسولي علیکما فامضیا إلی القوم حتی تقرءا علیھم کتابي إلیھم و تدعواھم إلی 
حظھم و تقوى ربھم فإن أجابوا حمدنا اهللا و قبلنا منھم و إن حاربوا استعنا علیھم 

  .»و السالم علیکما  علی سواء إن اهللا ال یحب الخائنین  باهللا و نبذناھم
» أ ال ترى إلی ما صنع قومك؟«: أن علیا ع قال لیزید بن قیس األرحبي  عن الکلبي

   إن ظني یا أمیر المؤمنین بقومي لحسن في: فقال
طاعتك فإن شئت خرجت إلیھم فکفیتھم و إن شئت فکتبت إلیھم فتنظر ما 

ر من عبد اهللا علي أمی  بسم اهللا الرحمن الرحیم«: یجیبونك فکتب إلیھم علي ع
المؤمنین إلی من شاق و غدر من أھل الجند و صنعاء أما بعد فإني أحمد إلیکم 
اهللا الذي ال إله إال ھو الذي ال یعقب له حکم و ال یرد له قضاء و ال یرد بأسه عن 

و قد بلغني تحزبکم و شقاقکم و إعراضکم عن دینکم و توثبکم   القوم المجرمین
فسألت أھل الحجی و الدین الخالص و الورع  بعد الطاعة و إعطاء البیعة و األلفة

الصادق و اللب الراجح عن بدء مخرجکم و ما نویتم به و ما أحمشکم له فحدثت 
ء منه عذرا مبینا و ال مقاال جمیال و ال حجة ظاھرة  عن ذلك بما لم أرکم في شي

جعوا فإذا أتاکم رسولي فتفرقوا و انصرفوا إلی رحالکم أعف عنکم و اتقوا اهللا و ار
إلی الطاعة أصفح عن جاھلکم و أحفظ قاصیکم و أقم فیکم بالقسط و أعمل فیکم 
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بکتاب اهللا و إن أبیتم و لم تفعلوا فاستعدوا لقدوم جیش جم الفرسان عریض 
األرکان یقصد لمن طغی و عصی فتطحنوا طحنا کطحن الرحی فمن أحسن 

ال یحمد حامد إال ربه و ال و من أساء فعلیھا و ما ربك بظالم للعبید أال ف  فلنفسه
  . »یلم الئم إال نفسه و السالم علیکم

و وجه الکتاب مع رجل من ھمدان فقدم رسول علي ع بالکتاب فلم یجیبوه إلی 
خیر فقال لھم إني ترکت أمیر المؤمنین یرید أن یوجه إلیکم یزید بن قیس في 

في شیعة عثمان  جیش کثیف فلم یمنعه إال انتظار ما یأتیه من قبلکم فشاع ذلك
فرجع الرسول من : قال. نحن سامعون مطیعون إن عزل عنا عبید اهللا و سعیدا: فقالوا

و جاء علی بقیة ذلك أن معاویة قد سرح . عندھم إلی علي ع فأخبره خبر القوم
حدثت أن تلك العصابة حین : قال عبد اهللا بن عاصم. بسر بن أبي أرطاة لعنه اهللا

یھم یزید بن قیس بعثوا إلی معاویة یخبرونه و کتبوا إلیه بلغھم أن علیا یوجه إل
  :-کتابا فیه

  .نبایع علیا أو یزید الیمانیا    معاوي إال تسرع السیر نحونا
      

  
فلما قدم الکتاب إلی معاویة دعا بسر بن أبي أرطاة و کان قاسي القلب سفاکا 

خذ طریق الحجاز و للدماء ال رأفة عنده و ال رحمة فوجھه إلی الیمن و أمره أن یأ
المدینة و مکة حتی ینتھي إلی الیمن و قال له ال تنزل علی بلد أھله علی طاعة علي 
إال بسطت علیھم لسانك حتی یروا أنھم ال نجاة لھم منك و أنك محیط بھم ثم 

  ..اکفف عنھم و ادعھم إلی البیعة لي فمن أبی فاقتله و اقتل شیعة علي حیث کانوا
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سمعت عبد الرحمن بن مسعدة : ید بن جابر األزدي قالو من وجه آخر عن یز

لما دخلت سنة أربعین : الفزاري یحدث في خالفة عبد الملك بن مروان قال
تحدث الناس بالشام أن علیا ع یستنفر الناس بالعراق فال ینفرون معه و تذاکروا أن 

ام إلی فقمت في نفر من أھل الش: قد اختلفت أھواؤھم و وقعت الفرقة بینھم قال
إن الناس ال یشکون في اختالف الناس علی علي بالعراق : الولید بن عقبة فقلنا له

فادخل إلی صاحبك فمره فلیسر بنا إلیھم قبل أن یجتمعوا بعد تفرقھم أو یصلح 
بلی لقد قاولته علی ذلك و : فقال: لصاحبھم منھم ما قد فسد علیه من أمرھم قال

و استثقل طلعتي و ایم اهللا علی ذلك ما أدع أن  راجعته و عاتبته حتی لقد برم بي
  .أبلغه ما مشیتم به إلي

ما ھذا الخبر : فدخل علیه فخبره بمجیئنا إلیه و مقالتنا له فأذن لنا فدخلنا علیه فقال
الذي جاءني به عنکم الولید فقلنا ھذا خبر في الناس سائر فشمر للحرب و ناھض 

رة فإنك ال تدري متی تقدر من عدوك علی مثل األعداء و اھتبل الفرصة و اغتنم الغ
حالھم التي ھم علیھا و أن تسیر إلی عدوك أعز لك من أن یسیروا إلیك و اعلم و 
اهللا إنه لو ال تفرق الناس عن صاحبك لقد نھض إلیك فقال لنا ما أستغني عن 
رأیکم و مشورتکم و متی أحتج إلی ذلك منکم أدعکم إن ھؤالء الذین تذکرون 

ھم علی صاحبھم و اختالف أھوائھم لم یبلغ ذلك عندي بھم أن أکون أطمع تفرق
في استئصالھم و اجتیاحھم إلی أن أسیر إلیھم مخاطرا بجندي ال أدري علي تکون 
الدائرة أم لي فإیاکم و استبطائي فإني آخذ بھم في وجه ھو أرفق بکم و أبلغ في 

مرة بالجزیرة و مرة  ھالکھم قد شننت علیھم الغارات في کل جانب فخیلي
بالحجاز و قد فتح اهللا فیما بین ذلك مصر فأعز بفتحھا ولینا و أذل به عدونا 
فأشراف أھل العراق لما یرون من حسن صنیع اهللا لنا یأتوننا علی قالئصھم في کل 
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یوم و ھذا مما یزیدکم اهللا به و ینقصھم و یقویکم و یضعفھم و یعزکم و یذلھم 

فخرجنا من عنده و نحن . ا فإني لو رأیت فرصة الھتبلتھافاصبروا و ال تعجلو
نعرف الفضل فیما ذکر فجلسنا ناحیة و بعث معاویة عند مخرجنا من عنده إلی 

   بسر بن أبي أرطاة من بني عامر بن لؤي
سر حتی تمر بالمدینة فاطرد الناس و أخف من مررت : فبعثه في ثالثة آالف و قال

ت له ماال ممن لم یکن یدخل في طاعتنا فإذا دخلت به و انھب أموال کل من أصب
المدینة فأرھم أنك ترید أنفسھم و أخبرھم أنه ال براءة لھم عندك و ال عذر حتی 
إذا ظنوا أنك موقع بھم فاکفف عنھم ثم سر حتی تدخل مکة و ال تعرض فیھا 
ألحد و أرھب الناس منك فیما بین المدینة و مکة و اجعلھم شردات حتی تأتي 

فخرج بسر بن أبي أرطاة في . صنعاء و الجند فإن لنا بھما شیعة و قد جاءني کتابھم
ذلك البعث حتی أتی دیر مران فعرضھم فسقط منھم أربعمائة و مضی في ألفین و 

أرینا معاویة برأینا أن یسیر إلی الکوفة فبعث الجیش : ستمائة فقال الولید بن عقبة
  :ل األولإلی المدینة فمثلنا و مثله کما قا

  أریھا السھا و تریني القمر
  :فبلغ ذلك معاویة فغضب علیه و قال

و اهللا لقد ھممت بمساءة ھذا األحمق الذي ال یحسن التدبیر و ال یدري سیاسة 
ثم سار بسر بن أبي أرطاة بمن تخلف معه من جیشه و . األمور ثم إنه کف عنه

  کانوا إذا
وھا و قادوا خیولھم حتی یردوا الماء وردوا ماء أخذوا إبل أھل ذلك الماء فرکب

اآلخر فیردون تلك اإلبل فیرکبون إبل ھؤالء فلم یزل یصنع ذلك حتی قرب من 
و قد روي أن قضاعة استقبلتھم ینحرون لھم الجزر حتی دخلوا : قال. المدینة
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و عامل علي ع علی المدینة یومئذ أبو أیوب األنصاري فخرج عنھا ھاربا . المدینة

: المدینة فخطب الناس و شتمھم و تھددھم یومئذ و توعدھم و قال و دخل بسر
مثال قریة کانت آمنة مطمئنة یأتیھا رزقھا رغدا و قد   شاھت الوجوه إن اهللا ضرب

أوقع اهللا ذلك المثل بکم و جعلکم أھله کان بلدکم مھاجر النبي ص و منزله و فیه 
کم و لم ترعوا حق أئمتکم و قبره و منازل الخلفاء من بعده فلم تشکروا نعمة رب

قتل خلیفة اهللا بین أظھرکم فکنتم بین قاتل و خاذل و شامت و متربص إن کانت 
أ لم نستحوذ علیکم   قلتم  أ لم نکن معکم و إن کان للکافرین نصیب  للمؤمنین قلتم

یا معشر الیھود و أبناء العبید بني : ثم شتم األنصار فقال  و نمنعکم من المؤمنین
   و بنيزریق 

النجار و بني سالم و بني عبد األشھل أما و اهللا ألوقعن بکم وقعة تشفي غلیل 
صدور المؤمنین و آل عثمان أما و اهللا ألدعنکم أحادیث کاألمم السالفة فتھددھم 

إنه : حتی خاف الناس أن یوقع بھم ففزعوا إلی حویطب بن عبد العزى و یقال
ال عشیرتك و أنصار رسول اهللا ص و لیسوا زوج أمه فصعد إلیه المنبر فناشده و ق

بقتلة عثمان فلم یزل به حتی سکن فدعا الناس إلی بیعة معاویة فبایعوا و نزل بسر 
فأحرق دورا أحرق دار زرارة بن جرول أحد بني عمرو بن عوف و دار رفاعة بن 

ابرا رافع الزرقي و دار أبي أیوب األنصاري و فقد جابر بن عبد اهللا ما لي ال أرى ج
یا بني سلمة؟ ال أمان لکم عندي أو تأتوني بجابر بن عبد اهللا األنصاري فعاذ جابر 

   بأم سلمة رضي اهللا عنھا فأرسلت إلی
اذھب فبایع و قالت : ال أؤمنه حتی یبایع فقالت له أم سلمة: بسر بن أبي أرطاة فقال

  .البنھا عمر اذھب فبایع فذھبا فبایعا
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بعث معاویة بسر بن أبي :  جابر بن عبد اهللا یقول سمعت: عن وھب بن کیسان قال

أ فیھم : أرطاة إلی المدینة لیبایع أھلھا علی رایاتھم و قبائلھم فجاءته بنو سلمة فقال
فأتاني : فلیرجعوا فإني لست مبایعھم حتی یحضر جابر قال: ال قال: جابر؟ قالوا

ك و دماء قومك فإن قومي فقالوا ننشدك اهللا لما انطلقت معنا فبایعت فحقنت دم
فاستنظرتھم اللیل فأتیت أم سلمة : لم تفعل ذلك قتلت مقاتلینا و سبیت ذریتنا قال

یا بني انطلق فبایع احقن دمك و دماء : زوجة النبي ص فأخبرتھا الخبر فقالت
: قال. قومك فإني قد أمرت ابن أخي أن یذھب فیبایع و إني ألعلم أنھا بیعة ضاللة

   م قال لھم إني قد عفوت عنکم و إن لمفأقام بسر أیاما ث
تکونوا لذلك بأھل ما قوم قتل إمامھم بین ظھرانیھم بأھل أن یکف عنھم العذاب و 
لئن نالکم العفو مني في الدنیا فإني ألرجو أن ال تنالکم رحمة اهللا في اآلخرة و قد 

  .استخلفت علیکم أبا ھریرة فإیاکم و خالفه ثم خرج إلی مکة
بعث بسر بن أبي أرطاة أحد بني عامر بن لؤي لقتل من : ھشام قال عن الولید بن

کان علی رأي علي بن أبي طالب ع فأقبل من الشام حتی قدم المدینة فصعد منبر 
یا أھل المدینة أ خضبتم لحاکم و قتلتم عثمان مخضوبا و اهللا ال : النبي ص فقال

بأبواب المسجد و ھو أدع في المسجد مخضوبا إال قتلته ثم قال ألصحابه خذوا 
یرید أن یستعرضھم فقام إلیه عبد اهللا بن الزبیر و أبو قیس رجل من بني عامر بن 
لؤي فطلبا إلیه حتی کف عنھم و خرج من المدینة فأتی مکة فلما قرب منھا ھرب 

   قثم بن العباس و کان عامل علي ع و دخل
یبة بن عثمان بسر مکة فشتمھم و أنبھم ثم خرج من مکة و استعمل علیھا ش

  .الحجبي
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أن بسرا لما خرج من المدینة إلی مکة فقتل في طریقه رجاال و أخذ   عن الکلبي

أمواال و بلغ أھل مکة خبره فتنحی عنھا عامة أھلھا و تراضی الناس بشیبة بن 
عثمان أمیرا لما خرج قثم بن العباس عنھا فخرج إلی بسر قوم من قریش فتلقوه 

اهللا لو ترکت و رأیي فیکم لما خلیت فیکم روحا تمشي أما و : فشتمھم ثم قال
فقالوا ننشدك اهللا في أھلك و عشیرتك فسکت ثم دخل فطاف بالبیت  علی األرض

الحمد هللا الذي أعز دعوتنا و جمع ألفتنا و أذل : و صلی رکعتین ثم خطبھم فقال
ق قد عدونا بالقتل و التشرید ھذا ابن أبي طالب بناحیة العراق في ضنك و ضی

ابتاله اهللا بخطیئته و أسلمه بجریرته فتفرق عنه أصحابه ناقمین علیه و ولي األمر 
معاویة الطالب بدم عثمان فبایعوا و ال تجعلوا علی أنفسکم سبیال فبایعوا و فقد 

  :سعید بن العاص فطلبه فلم یجده و أقام أیاما ثم خطبھم فقال
ف فو اهللا لئن فعلتم ألقصدن یا أھل مکة إني قد صفحت عنکم فإیاکم و الخال

و خرج بسر إلی . منکم إلی التي تبیر األصل و تحرب المال و تخرب الدیار
و بلغني من غیر ھذا الوجه أن المغیرة بن . الطائف فلقیه المغیرة بن شعبة فسأله

أما بعد فقد بلغني : شعبة کتب إلی بسر حین خرج من مکة متوجھا إلی الطائف
ء و  نزولك مکة و شدتك علی المریب و عفوك عن المسي مسیرك إلی الحجاز و

إکرامك ألولي النھی فحمدت رأیك في ذلك فدم علی صالح ما أنت علیه فإن اهللا 
لن یزید بالخیر أھله إال خیرا جعلنا اهللا و إیاك من اآلمرین بالمعروف و القاصدین 

ة إني أرید أن أستعرض یا مغیر: ثم لقیه بسر فقال. و الذاکرین اهللا کثیرا  إلی الحق
إني أعیذك باهللا من ذلك إنه لم یزل یبلغنا منذ خرجت شدتك : قومك قال المغیرة

علی عدو أمیر المؤمنین عثمان فکنت بذلك محمود الرأي فإذا کنت علی عدوك و 
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و وجه رجال من قریش إلی تبالة و . ولیك سواء أثمت ربك و تغري بك عدوك

   بھا قوم من شیعة علي ع
ھؤالء قومك فکف عنھم حتی نأتیك : مره بقتلھم فأخذھم و کلم فیھم فقیل لهو أ

بکتاب من بسر بأمانھم فخرج منیع الباھلي إلی الطائف و استشفع إلی بسر فیھم و 
تحمل بقوم من الطائف علیه فکلموه فیھم و سألوه الکتاب بإطالقھم فأنعم لھم و 

تابه ال یصل إلیھم حتی یقتلوا فکتب مطلھم بالکتاب حتی ظن أنھم قد قتلوا و أن ک
إلیھم فأتی منیع منزله و قد کان نزل علی امرأة بالطائف و رحله عندھا فلم یجدھا 
في منزلھا فتوطأ علی ناقته بردائه و رکب فسار یوم الجمعة و لیلة السبت لم ینزل 

م عن راحلته قط فأتاھم ضحوة و قد أخرج القوم لیقتلوا و استبطئ کتاب بسر فیھ
الشامیون بعضھم : فقدم رجل منھم فضربه رجل من أھل الشام فانقطع سیفه فقال

لبعض شمسوا سیوفکم حتی تلین فھزوھا فتبصر منیع بریق السیوف فلوح بثوبه 
ھذا راکب عنده خبر فکفوا و قام به بعیره فنزل عنه و جاء یشتد علی : فقال القوم

م الذي ضرب بالسیف فانقطع رجلیه فدفع الکتاب إلیھم و کان الرجل المقد
  .السیف أخاه و أمر بتخلیتھم

  أن أھل مکة لما بلغھم ما صنع بسر خافوا  عن سنان بن أبي سنان
و ھربوا و خرج ابنا عبید اهللا سلیمان و داود و أمھما جویریة أم حکیم ابنة خالد 

عند  بن قارظ الکنانیة و ھم حلفاء بني زھرة و ھما غالمان مع أھل مکة فأضلوھما
بئر میمون و میمون ھذا ابن الحضرمي أخو العالء بن الحضرمي و ھجم علیھما 

  :بسر فأخذھما فذبحھما فقالت أمھما
   کالدرتین تشظی عنھما الصدف    ھا من أحس بابني الذین ھما
   سمعي و قلبي فقلبي الیوم مختطف    ھا من أحس بنیي الذین ھما
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   خي الیوم مزدھفمخ العظام فم    ھا من أحس بنیي الذین ھما

  من قتلھم و من اإلفك الذي اقترفوا    نبئت بسرا و ما صدقت ما زعموا
   مشحوذة و کذاك اإلثم یقترف    أنحی علی ودجي ابني مرھفة

  .علی صبیین ضال إذ مضی السلف    من دل والھة حرى مسلبة
      

فیھا صدقتني و نصحتني فبات : و لما دخل بسر الطائف و کلمه المغیرة قال له: قال
   ثم خرج منھا و خرج المغیرة فشیعه ساعة ثم ودعه

و انصرف عنه فخرج حتی مر ببني کنانة و فیھم ابنا عبید اهللا بن العباس عبد 
الرحمن و قثم و أمھما جویریة بنت خالد بن قارظ الکنانیة و قارظ من حلفاء بني 

انتھی بسر إلیھما زھرة و کان عبید اهللا قد جعل ابنیه عند رجل من بني کنانة فلما 
أراد أن یقتلھما فلما رأى ذلك الکناني دخل بیته و أخذ السیف و خرج إلیه فقال 

نعم : له بسر ثکلتك أمك و اهللا ما کنا أردنا قتلك فلم عرضت نفسك للقتل؟ قال
أقتل دون جاري أعذر لي عند اهللا و الناس ثم شد علیھم بالسیف حاسرا و ھو 

  :یقول
  و ال یموت مصلتا دون الجار    الدار آلیت ال یمنع حافات

      .إال فتی أروع غیر غدار
فضارب بسیفه حتی قتل و قدم الغالمین فقتلھما فخرج نسوة من بني کنانة فقالت 

ھذه الرجال تقتلھا فعالم تقتل الولدان؟ و اهللا ما کانوا یقتلون في : امرأة منھن
إال بقتل الضرع الضعیف و  الجاھلیة و ال في اإلسالم و اهللا إن سلطانا ال یشتد

و اهللا : المدرھم الکبیر و رفع الرحمة و قطع األرحام لسلطان سوء فقال بسر
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و اهللا إنه ألحب إلي إن فعلته و قالت : لھممت أن أضع فیکن السیف قالت

  أبیاتھا: جویریة
  

   کالدرتین تشظی عنھما الصدف    ھا من أحس بنیي الذین ھما
      

  .نه ذبحھما علی درج صنعاء ال رحم اهللا بسراإ: التي کتبناھا و یقال
  و خرج بسر من الطائف فأتی نجران فقتل عبد: عن الکناني قال

: عبد الحجر و ابنه مالکا و قال بعضھم: اهللا األصغر بن عبد المدان و کان یقال له
إنه لم یقتل عبد اهللا و قتل مالکا و رجال آخر من بني عبد المدان فبکاھما شاعر 

  :قالقریش ف
   بکیت علی بني عبد المدان     و لو ال أن تعنفني قریش
  .علی أبنائھم متفضالن    لھم أبوان قد علمت معد

      
و بلغنا أن عبد اهللا بن عبد المدان کان صھرا لعبید اهللا بن العباس فأخذه بسر و 
قتله و دعا ابنه مالکا و کان أدنی ألبیه في الشرف و کان یدعی لمالك بالیمن 

یا معشر النصارى و : نقه ثم جمعھم و قام فیھم یتھدد أھل نجران فقالفضرب ع
ألعودن علیکم بالتي تقطع ]  أکره[إخوان القرود أما و اهللا لئن بلغني عنکم ما أکثره 

النسل و تھلك الحرث و تخرب الدیار فمھال مھال و سار حتی أتی أرحب فقتل 
  البادیةإنه کان سید من ب: أبا کرب و کان یتشیع و یقال

من ھمدان فقدمه و قتله قتال ذریعا و أتی صنعاء و قد خرج عنھا عبید اهللا بن 
العباس و سعید بن نمران و قد استخلف عبید اهللا علیھا عمرو بن أراکة بن عبد اهللا 
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بن الحارث بن حبیب الثقفي فمنع بسرا من دخول صنعاء و قاتله فقتله بسر و 

ه وفد مأرب فقتلھم فلم ینج منھم إال رجل واحد دخل صنعاء فقتل فیھا قوما و أتا
و بلغني من حدیث عبد . رجع إلی قومه فقال لھم أنعی قتالنا شیوخا و شبانا

الملك بن نوفل عن أبیه أن بسرا لما صمد صمد عبید اهللا بن العباس بصنعاء فأقبل 
   عصابة من شیعة علي

ثمان فأقبلوا نحو ع حتی وافوه بصنعاء فأقبل بسر نحوھم فاجتمعت شیعة ع
  .صنعاء

کنت عند علي ع حین قدم علیه سعید بن نمران الکوفة : و ذکر عن أبي الوداك قال
و اهللا قاتلت و لکن : فعتب علیه و علی عبید اهللا أن ال یکونا قاتال بسرا فقال سعید

إن ابن : ابن عباس خذلني و أبی أن یقاتل و لقد خلوت به حین دنا منا بسر فقلت
ال و اهللا ما لنا : یرضی مني و ال منك إال بالجد في قتالھم و ما نعذر قالعمك ال 

یا أھل : بھم طاقة و ال یدان فقمت في الناس و حمدت اهللا و أثنیت علیه ثم قلت
الیمن من کان في طاعتنا و علی بیعة أمیر المؤمنین فإلي إلي فأجابني منھم عصابة 

ق الناس عني و انصرفت و وجھت إلی فاستقدمت بھم فقاتلت قتاال ضعیفا و تفر
صاحبي فحذرته موجدة صاحبه علیه و أمرته أن یتمسك بالحصن و یبعث إلی 

ال طاقة لنا بمن جاءنا و : صاحبنا و یسأله المدد فإنه أجمل بنا و أعذر لنا فقال
  .أخاف تلك

ثم و زحف إلیھم بسر فاستقبلھم سعید بن نمران فحملوا علیه فقاتل قتاال کال و ال 
انصرف ھو و أصحابه إلی عبید اهللا و حضر صنعاء ثم خرج منھا حتی لقي أھل 
جیشان و ھم شیعة لعلي ع فقاتلھم و ھزمھم و قتلھم قتال ذریعا و تحصنوا منه ثم 

  .إنه رجع بھم إلی صنعاء



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٦٦٧ 

                                                                                                                                  
خرج بسر من مکة و استعمل علیھا شیبة بن عثمان ثم : عن الولید بن ھشام قال

ا جاوز مکة رجع قثم بن العباس إلی مکة فغلب علیھا و کان مضی یرید الیمن فلم
: بسر إذا قرب من منزل تقدم رجل من أصحابه حتی یأتي أھل الماء فیسلم فیقول

إن قالوا قتل مظلوما لم یعرض لھم : ما تقولون في ھذا المقتول باألمس عثمان؟ قال
یزل علی ذلك حتی ضعوا السالح فیھم فلم : و إن قالوا کان مستوجبا للقتل قال

دخل صنعاء فھرب منه عبید اهللا بن العباس و کان والیا لعلي ع علیھا و استخلف 
عمرو بن أراکة فأخذه بسر فضرب عنقه و أخذ ابني عبید اهللا فذبحھما علی درج 
صنعاء و ذبح في آثارھم مائة شیخ من أبناء فارس و ذلك أن الغالمین کانا في 

  .امرأة من األبناءمنزل أم النعمان بنت بزرج 
   مسیر جاریة بن قدامة ره

حدثنا إبراھیم عن محمد بن عبد اهللا عن : حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
الولید بن الحارث عن أبي سفیان عن عبد الواحد عن الضحاك و عوانة عن الکلبي 

أن ابن قیس بن زرارة الشاذي فخذ من ھمدان قدم علی :  و لوط بن یحیی األزدي
أ تریدون أن «: لي ع فأخبره بخروج بسر فندب علي ع الناس فتثاقلوا عنه فقالع

أخرج بنفسي في کتیبة تتبع کتیبة في الفیافي و الجبال ذھب و اهللا منکم أولو النھی 
و الفضل الذین کانوا یدعون فیجیبون و یؤمرون فیطیعون لقد ھممت أن أخرج 

أنا : فقام جاریة بن قدامة فقال .عنکم فال أطلب بنصرکم ما اختلف الجدیدان
أنت لعمري لمیمون النقیبة حسن النیة صالح «: أکفیکھم یا أمیر المؤمنین فقال
   العشیرة و ندب معه ألفین و قال

بعضھم ألفا و أمره أن یأتي البصرة فیضم إلیه مثلھم فشخص جاریة و خرج معه 
حتقر مسلما و ال معاھدا و ال اتق اهللا الذي إلیه تصیر و ال ت«: یشیعه فلما ودعه قال
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فقدم . »تغصبن ماال و ال ولدا و ال دابة و إن حفیت و ترجلت و صل الصالة لوقتھا

جاریة البصرة فضم إلیه مثل الذي معه ثم أخذ طریق الحجاز حتی قدم الیمن لم 
یغصب أحدا و لم یقتل أحدا إال قوما ارتدوا بالیمن فقتلھم و حرقھم و سأل عن 

أخذ في دیار قوم یمنعون أنفسھم : أخذ علی بالد بني تمیم فقال: قالواطریق بسر ف
  .فانصرف جاریة فأقام بجرش

و من حدیث الکوفیین : حدثنا إبراھیم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال
قدم زرارة بن قیس الشاذي فخبر علیا ع : عن نمیر بن وعلة عن أبي وداك قال

أما بعد أیھا «: صعد المنبر فحمد اهللا و أثنی علیه ثم قالبالعدة التي خرج فیھا بسر ف
الناس فإن أول فرقتکم و بدء نقصکم ذھاب أولي النھی و أھل الرأي منکم الذین 
کانوا یلقون فیصدقون و یقولون فیعدلون و یدعون فیجیبون و أنا و اهللا قد 

و اآلصال فما  دعوتکم عودا و بدءا و سرا و جھارا و في اللیل و النھار و الغدو
دعائي إال فرارا و إدبارا أ ما تنفعکم العظة و الدعاء إلی الھدى و الحکمة و   یزیدکم

   إني لعالم بما یصلحکم و یقیم
أودکم و لکني و اهللا ال أصلحکم بإفساد نفسي و لکن أمھلوني قلیال فکأنکم و اهللا 

من ذل المسلمین  بامرئ قد جاءکم یحرمکم و یعذبکم فیعذبه اهللا کما یعذبکم إن
و ھالك الدین أن ابن أبي سفیان یدعو األراذل و األشرار فیجاب و أدعوکم و أنتم 
األفضلون األخیار فتراوغون و تدافعون ما ھذا بفعل المتقین إن بسر بن أبي أرطاة 
وجه إلی الحجاز و ما بسر؟ لعنه اهللا لینتدب إلیه منکم عصابة حتی تردوه عن شنته 

ما لکم «: فسکت الناس ملیا ال ینطقون فقال: قال» ستمائة أو یزیدونفإنما خرج في 
فذکر عن الحارث بن حصیرة عن مسافر بن عفیف » أ مخرسون أنتم ال تتکلمون؟
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: إن سرت یا أمیر المؤمنین سرنا معك فقال: قام أبو بردة بن عوف األزدي فقال: قال

   ا ینبغي لي أنال سددتم لمقال الرشد أ في مثل ھذ! اللھم ما لکم؟«
إنما یخرج في مثل ھذا رجل ممن ترضون من فرسانکم و شجعانکم و ال ! أخرج؟

ینبغي لي أن أدع الجند و المصر و بیت المال و جبایة األرض و القضاء بین 
المسلمین و النظر في حقوق الناس ثم أخرج في کتیبة أتبع أخرى في الفلوات و 

و اهللا لو ال رجائي عند لقائھم لو قد حم لي  شعف الجبال ھذا و اهللا الرأي السوء
لقاؤھم لقربت رکابي ثم لشخصت عنکم فال أطلبکم ما اختلف جنوب و شمال فو 

فقام إلیه جاریة بن قدامة السعدي رحمه » اهللا إن في فراقکم لراحة للنفس و البدن
أنا لھؤالء القوم  یا أمیر المؤمنین ال أعدمنا اهللا نفسك و ال أرانا اهللا فراقك: اهللا فقال

و قام إلیه وھب بن » فتجھز فإنك ما علمت میمون النقیبة«: فسرحني إلیھم قال
فانتدب بارك اهللا «: أنا أنتدب إلیھم یا أمیر المؤمنین؟ قال: مسعود الخثعمي فقال

فدعا جاریة بن قدامة فأمره أن یسیر إلی البصرة فخرج منھا في ألفین  و نزل» فیك
اخرجا في طلب بسر بن أبي «: ي من الکوفة ألفین فقال لھماو ندب مع الخثعم

أرطاة حتی تلحقاه فأینما لحقتماه فناجزاه فإذا التقیتما فجاریة بن قدامة علی 
   فخرجا في طلب بسر فخرج وھب بن مسعود من الکوفة و مضی» الناس

جاریة إلی البصرة فخرج من أرض البصرة فالتقیا بأرض الحجاز فذھبا في طلب 
  .بسر

لما بلغ علیا ع دخول : و عن الحارث بن حصیرة عن عبد الرحمن بن عبید قال
بسر أرض الحجاز و قتله ابني عبید اهللا بن العباس و قتله عبد اهللا بن عبد المدان و 
مالك بن عبد اهللا بعثني بکتاب في أثر جاریة بن قدامة قبل أن یبلغه أن بسرا ظھر 

نھا و ابن نمران فخرجت بالکتاب حتی لحقت به علی صنعاء و أخرج عبید اهللا م
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أما بعد فإني بعثتك في وجھك الذي وجھت له و قد «: جاریة ففضه فإذا فیه

أوصیتك بتقوى اهللا و تقوى ربنا جماع کل خیر و رأس کل أمر و ترکت أن أسمي 
لك األشیاء بأعیانھا و إني أفسرھا حتی تعرفھا سر علی برکة اهللا حتی تلقی عدوك 

ال تحتقرن من خلق اهللا أحدا و ال تسخرن بعیرا و ال حمارا و إن ترجلت و و 
حفیت و ال تستأثرن علی أھل المیاه بمیاھھم و ال تشربن من میاھھم إال بطیب 
أنفسھم و ال تسب مسلما و ال مسلمة و ال تظلم معاھدا و ال معاھدة و صل الصالة 

راجلکم و تآسوا علی ذات أیدیکم و  لوقتھا و اذکر اهللا باللیل و النھار و احملوا
أغذ السیر حتی تلحق بعدوك فتجلیھم عن بالد الیمن و تردھم صاغرین إن شاء 

  .»اهللا و السالم علیك و رحمة اهللا و برکاته
   قصة وائل بن حجر الحضرمي

أن وائل بن حجر کتب إلی بسر أن نصف   عن الضحاك و عوانة عن الکلبي
فلیس بھا أحد یمنعك فخرج بسر إلی حضرموت حضرموت شیعة عثمان فاقدم 

فلما قرب منھا تلقاه وائل بن حجر بحمالن و کسوة و قال له وائل ما ترید أن 
إن کنت ترید ذلك : أرید أن أقتل ربعھم قال له وائل: تصنع بأھل حضرموت؟ قال

فاقتل عبد اهللا بن ثوابة فإنه ربعھم فدخل حضرموت و أتی عبد اهللا بن ثوابة 
نزله و ھو آمن للقتل فقتله و بلغ بسرا مسیر جاریة و أنه أخذ طریق الحجاز فاست

  .فخرج بسر من الیمن فانحدر إلی الیمامة
کان وائل بن حجر عند علي ع بالکوفة و : و أما من ذکر عن فضیل بن خدیج قال

إن رأیت أن تأذن لي بالخروج إلی بالدي و : کان یرى رأي عثمان فقال لعلي ع
؟ فأذن له علي .لي ھناك ثم ال ألبث إال قلیال إن شاء اهللا حتی أرجع إلیكأصلح ما 

ع و ظن أن ذلك مثل ما ذکره فخرج إلی بالد قومه و کان قیال من أقیالھم عظیم 
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الشأن فیھم و کان الناس بھا أحزابا و شیعا فشیعة ترى رأي عثمان و أخرى ترى 

أما بعد : فکتب إلیه. صنعاء رأي علي ع فکان وائل بن حجر ھناك حتی دخل بسر
فإن شیعة عثمان ببالدنا شطر أھلھا فاقدم علینا فإنه لیس بحضرموت أحد یردك 

فأقبل إلیھا بسر بمن معه حتی دخلھا فزعم أن وائال . عنھا و ال ینصب لك فیه
استقبل بسر بن أبي أرطاة بشنوءة فأعطاه عشرة آالف و إنه کلمه في حضرموت 

إن کنت ترید أن تقتل : أرید أن أقتل ربع حضرموت قال: قالما ترید؟ : فقال له
ربع حضرموت فاقتل عبد اهللا بن ثوابة إنه رجل فیھم و کان من المقاولة العظام و 
کان له عدوا في رأیه مخالفا فجاءه بسر حتی أحاط بحصنه و ھو حصن مما کان 

ن مثله فدعاه إلیه الحبش بنته أول ما قدمت و کان بناء معجبا لم یر في ذلك الزما
: أ ترید قتلي؟ قال: اضربوا عنقه قال له: فنزل و کان للقتل آمنا فلما نزل أتاه فقال

   فدعني: نعم قال
افعل ما أحببت فاغتسل و توضأ و لبس ثیابا بیضا و : أتوضأ و أصلي رکعتین قال

خذ اللھم إنك عالم بأمري فقدم فضرب عنقه و أ: صلی رکعتین ثم قدم لیقتله فقال
له مائة و خمسین عینا فکانت له أخت و کان ذلك المال بینھما و کان لھا منه 
الثلث فلما قتل و أخذ ماله قالت أخته من بقی القتیل و یبکع الدیة أي و یعطي 

و بلغ علیا ع مظاھرة . الدیة و ھذه لغتھم فبلغ قولھا معاویة فرد علیھا ثلث المال
  .و مکاتبته بسرا فحبس ولدیه عنده وائل بن حجر شیعة عثمان علی شیعته

عن عبد الرحمن بن عبید أن جاریة بن قدامة أغذ السیر في طلب بسر بن أرطاة ما 
ء إال أن یرمل بعض  یلتفت إلی مدینة مر بھا و ال حصن و ال یعرج علی شي

أصحابه من الزاد فیأمر أصحابه بمواساته أو یسقط بعیر رجل أو تحفی دابته فیأمر 
فمضی حتی انتھی إلی بالد الیمن فھربت شیعة عثمان : یعقبونه قالأصحابه ف
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فلحقوا بالجبال و اتبعتھم عند ذلك شیعة علي ع و تداعت علیھم من کل جانب و 
أصابوا منھم و خرج جاریة في أثر القوم و ترك المدائن أن یدخلھا و مضی نحو 

  بسر فمضی بسر
طریقا علی الجوف و ترك  من حضرموت حین بلغه أن الجیش قد أقبل و أخذ

الطریق الذي أقبل منه و بلغ ذلك جاریة فاتبعه حتی أخرجه من الیمن کلھا و 
واقعه في أرض الحجاز فلما فعل ذلك به أقام بجرش نحوا من شھر حتی استراح 

  .و أراح أصحابه
  قدوم عبید اهللا بن العباس و سعید بن نمران علی علي ع بالکوفة

م عن أشیاخ من قومه أن علیا ع کان کثیرا ما یقول في عن عبد الرحمن بن نعی
أیھا الناس إن الدنیا قد أدبرت و آذنت أھلھا بوداع و إن اآلخرة قد أقبلت «:  خطبته

   و آذنت باطالع أال و إن المضمار الیوم و السباق غدا أال و إن
عجل فمن  السبق الجنة و الغایة النار أال و إنکم في أیام مھل من ورائه أجل یحثه

عمل في أیام مھله قبل حضور أجله نفعه عمله و لم یضره أمله أال و إن األمل 
یسھي القلب و یکذب الوعد و یکثر الغفلة و یورث الحسرة فاعزبوا عن الدنیا 

ء تعزبون فإنھا غرور و صاحبھا منھا في غطاء معنی و افزعوا  کأشد ما أنتم عن شي
قتھا و أداء الزکاة لحلھا و التضرع إلی اهللا و إلی قوام دینکم بإقامة الصالة لو

الخشوع له و صلة الرحم و خوف المعاد و إعطاء السائل و إکرام الضیف و تعلموا 
القرآن و اعملوا به و اصدقوا الحدیث و آثروه و أوفوا بالعھد إذا عاھدتم و أدوا 

م أر کالجنة نام األمانة إذا اؤتمنتم و ارغبوا في ثواب اهللا و خافوا عقابه فإني ل
طالبھا و لم أر کالنار نام ھاربھا فتزودوا في الدنیا من الدنیا ما تحرزون به أنفسکم 

  .»غدا من النار و اعملوا بالخیر تجزوا بالخیر یوم یفوز أھل الخیر بالخیر
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أن عبید اهللا بن العباس و سعید بن نمران قدما علی علي ع و : عن القاسم بن الولید

 عامله علی صنعاء و سعید بن نمران عامله علی الجند خرجا ھاربین کان عبید اهللا
  .من بسر بن أبي أرطاة و أصاب ابني عبید اهللا بن العباس لم یدرکا الحنث فقتلھما

و کان أمیر المؤمنین ع یجلس کل یوم في موضع من المسجد األعظم : قال -
ھض إلی المنبر یسبح فیه بعد الغداة إلی طلوع الشمس فلما طلعت الشمس ن

  ما ھي إال الکوفة أقبضھا و أبسطھا«: -فضرب بإصبعیه علی راحته و ھو یقول
   علی وضر من ذا اإلناء قلیل     لعمر أبیك الخیر یا عمرو إنني

      
» لو لم تکوني إال أنت تھب أعاصیرك فقبحك اهللا«: و من حدیث بعضھم أنه قال» 

 إن بسرا قد اطلع الیمن و ھذا عبید أیھا الناس أال«: ثم رجع إلی الحدیث ثم قال
اهللا بن عباس و سعید بن نمران قدما علي ھاربین و ال أرى ھؤالء القوم إال 
ظاھرین علیکم الجتماعھم علی باطلھم و تفرقکم عن حقکم و طاعتھم إلمامھم و 
معصیتکم إلمامکم و بأدائھم األمانة إلی صاحبھم و خیانتکم إیاي إني ولیت فالنا 

ء المسلمین إلی معاویة و ولیت فالنا فخان و غدر و  غدر و احتمل في فخان و
فعل مثله فصرت ال آتمنکم علی عالقة سوط و إن ندبتکم إلی عدوکم في الصیف 

  قلتم أمھلنا ینسلخ الحر عنا و إن ندبتکم في الشتاء قلتم أمھلنا
أبدلني بھم من ینسلخ القر عنا اللھم إني قد مللتھم و ملوني و سئمتھم و سئموني ف

ھو خیر لي منھم و أبدلھم بي من ھو شر لھم مني اللھم مث قلوبھم میث الملح 
  .ثم نزل» في الماء

ال أرى ھؤالء القوم «:  قال علي ع: عن عبد اهللا بن الحارث بن سلیمان عن أبیه قال
إال ظاھرین علیکم بتفرقکم عن حقکم و اجتماعھم علی باطلھم و إن اإلمام لیس 
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عره و أنه یخطئ و یصیب فإذا کان علیکم إمام یعدل في الرعیة و یقسم یساق ش

بالسویة فاسمعوا له و أطیعوا فإن الناس ال یصلحھم إال إمام بر أو فاجر فإن کان 
برا فللراعي و الرعیة و إن کان فاجرا عبد المؤمن ربه فیھا و عمل فیھا الفاجر إلی 

راءة مني فمن سبني فھو في حل من أجله و إنکم ستعرضون بعدي علی سبي و الب
  .»سبي و ال تتبرءوا مني فإن دیني اإلسالم

أن الناس تالقوا و تالوموا و مشت الشیعة بعضھا :  عن أبي عبد الرحمن السلمي
یا أمیر : إلی بعض و لقي أشراف الناس بعضھم بعضا فدخلوا علی علي ع فقالوا

الرجل جندا حتی یکفیك أمره و المؤمنین اختر منا رجال ثم ابعث معه إلی ھذا 
فإني «ع : مرنا بأمرك فیما سوى ذلك فإنك لن ترى منا شیئا تکرھه ما صحبتنا قال

قد بعثت رجال إلی ھذا الرجل ال یرجع أبدا حتی یقتل أحدھما صاحبه أو ینفیه و 
فقام إلیه » .لکن استقیموا لي فیما آمرکم به و أدعوکم إلیه من غزو الشام و أھله

یا أمیر المؤمنین و اهللا لو أمرتنا بالمسیر إلی : بن قیس الھمداني فقالسعید 
قسطنطینیة و رومیة مشاة حفاة علی غیر عطاء و ال قوة ما خالفتك أنا و ال رجل 

ثم قام زیاد بن خصفة و وعلة بن . »فصدقتم جزاکم اهللا خیرا«: من قومي قال
  نحن شیعتك یا: مخدوع فقاال

أجل أنتم کذلك فتجھزوا إلی «:  تعصیك و ال تخالفك فقالأمیر المؤمنین التي ال
فأشیروا علي برجل یحشر الناس من «: سمعا و طاعة قال: فقال الناس» غزو الشام

أما و اهللا أشیر علیك : فقال سعید بن قیس» .السواد و من القرى و من محشرھم
قیس  معقل بن: قال» من؟«بفارس العرب الناصح الشدید علی عدوك قال له 

إلی ] السواد[فدعاه فسرحه في حشر الناس من السوداء » أجل«: الریاحي قال
  .الکوفة فلم یقدم حتی أصیب أمیر المؤمنین ص
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و لما قدم جاریة أقام بجرش شھرا : رجع إلی حدیث جاریة بن قدامة و بسر قال

ه إنه بمکة فسار نحو: فاستراح و أراح أصحابه و سأل عن بسر بن أبي أرطاة فقیل
و وثب الناس ببسر في طریقه حین انصرف لسوء سیرته و اجتنبه الناس بمیاه 
الطریق و فر الناس عنه لغشمه و ظلمه و أقبل جاریة حتی دخل مکة و خرج بسر 

یا أھل مکة ما رأیکم و مع : منھا یمضي قبل الیمامة فقام جاریة علی منبر مکة فقال
یعتنا لکم فجاء ھؤالء القوم فدخلوا علینا کان رأینا معکم و کانت ب: من أنتم؟ قالوا

إنما : فلم نستطع منھم و لم نقم لھم و کانت بیعتکم قبلھم و لکنھم قھرونا قال
إذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و إذا خلوا إلی شیاطینھم قالوا إنا   مثلکم مثل الذین

   هللالمن نبایع رحمك ا: قوموا فبایعوا قالوا  معکم إنما نحن مستھزؤن
و : و قد ھلك أمیر المؤمنین علي رحمة اهللا علیه و ال ندري ما صنع الناس بعد قال

ما عسی أن یصنعوا إال أن یبایعوا الحسن بن علي قوموا فبایعوا ثم اجتمعت علیه 
و خرج منھا فجاء و دخل المدینة و قد اصطلحوا علی أبي . شیعة علي ع فبایعوا

ء جاریة توارى أبو ھریرة و جاء جاریة حتی  جيھریرة یصلي بالناس فلما بلغھم م
دخل المدینة فصعد منبرھا فحمد اهللا و أثنی علیه و ذکر رسول اهللا ص فصلی علیه 

أیھا الناس إن علیا رحمه اهللا یوم ولد و یوم توفاه اهللا و یوم یبعث حیا کان : ثم قال
شامتین ھلك سید عبدا من عباد اهللا الصالحین عاش بقدر و مات بأجل فال یھنأ ال

المسلمین و أفضل المھاجرین و ابن عم النبي ص أما و الذي ال إله إال ھو لو أعلم 
الشامت منکم لتقربت إلی اهللا عز و جل بسفك دمه و تعجیله إلی النار قوموا 
فبایعوا الحسن بن علي فقام الناس فبایعوا و أقام یومه ذلك ثم غدا منھا منصرفا 

ھریرة یصلي بالناس و رجع بسر فأخذ علی طریق السماوة  إلی الکوفة و غدا أبو
یا أمیر المؤمنین أحمد اهللا فإني سرت في : حتی أتی الشام فقدم علی معاویة فقال
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اهللا : ھذا الجیش أقتل عدوك ذاھبا و راجعا لم ینکب رجل منھم نکبة فقال معاویة

ثالثین ألفا و حرق فعل ذلك ال أنت و کان الذي قتل بسر في وجھه ذاھبا و راجعا 
  :قوما بالنار و قال الشاعر و ھو ابن مفرغ

  .فقتل بسر ما استطاع و حرقا     إلی حیث سار المرء بسر بجیشه
      

   قال لما قدم جاریة بن قدامة الجرش بلغه بھا قتل أمیر المؤمنین علي بن أبي
أن تکونوا أخاف : أکرھنا قال جاریة: بایعتم معاویة قالوا: طالب ص فقدم مکة فقال

و إذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا اآلیة ثم خرج حتی أتی   من الذین قال اهللا فیھم
إني ال أعلم أن فیکم أمیر المؤمنین و لو أعرفه لبدأت به فبایعوا : المدینة فقال

و قد کان علي ع دعا قبل موته علی بسر بن أبي أرطاة لعنه اهللا . الحسن بن علي ع
اللھم إن بسرا باع دینه بدنیاه و انتھك محارمك و کانت طاعة « :فیما بلغنا فقال

فما لبث بعد » مخلوق فاجر آثر عنده مما عندك اللھم فال تمته حتی تسلبه عقله
عن علي بن محمد بن أبي . وفاة علي ع إال یسیرا حتی وسوس و ذھب عقله

ف ھؤالء اللھم العن معاویة و عمرا و بسرا أ ما یخا«: قال علي ع: سیف قال
فاختلط بسر بعد ذلك فکان یھذي و یدعو بالسیف فاتخذ له سیف من » المعاد؟

خشب فإذا دعا بالسیف أعطي السیف الخشب فیضرب به حتی یغشی علیه فإذا 
و في حدیث . أفاق طلبه فیدفع إلیه فیصنع به مثل ذلك حتی مات ال رحمه اهللا

و عمرا اللھم لتحل علیھم غضبك و اللھم العن بسرا «: أنه ذکر عنده بسر فقال: آخر
  .» عن القوم المجرمین  لتصبھم نقمتك و لینزلن بھم رجزك و بأسك الذي ال ترده

فلم یلبث بسر إال قلیال حتی وسوس و ذلك بعد صلح الحسن بن علي : قال
أعطوني السیف أقتل به حتی جعل له سیف : معاویة فکان یھذي بالسیف فیقول
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به إلی المدفقة فما زال یضربھا حتی یغشی علیه فما زال من عیدان و کان یدنون 

و أقبل جاریة حتی دخل علی الحسن بن علي : قال. کذلك حتی مات ال رحمه اهللا
ما یجلسك؟ سر یرحمك اهللا سر بنا إلی : ع فضرب علی یده فبایعه و عزاه و قال

م یحمل لو کان الناس کلھم مثلك سرت بھم و ل«: عدوك قبل أن یسار إلیك فقال
و کان بسر مضی حتی مر بأرض الیمامة فنزل : قال» .علي الرأي شطرھم أو عشرھم

بالماء و لم یکن أھل الیمامة خلوا في طاعة أحد بعد عثمان و کانوا معتزلین أمر 
الناس مع القاسم بن وبرة أمیرھم الذي ولي علیھم فلما مر بھم بسر و أراد 

دع قومي ال تعرض لھم اخرج بي إلی : همواقعتھم أتی مجاعة بن مرارة فقال ل
معاویة حتی أصالحه علی قومي فأخذه معه و ذھب به إلی معاویة فصالحه و کاتبه 

  ثم إن معاویة لما أقبل علی الحسن بن علي ع و صالحه عبید. عن قومه
اهللا بن العباس بمسکن و دخل في طاعة معاویة فأکرمه معاویة و أدناه و أوفی له 

من له من المال فلما قدم معاویة النخیلة فبایعه الحسن و بسر بصلحه و ما ض
صاحب مقدمته في ذلك کله حتی انتھی إلی النخیلة فلما بایعه الحسن تفرغ 
معاویة الستعمال العمال فبعث المغیرة بن شعبة علی الکوفة و کان قدم علیه بعد 

ی البصرة فقام إلیه ذلك باثنتي عشرة لیلة من الطائف و بعث عتبة بن أبي سفیان عل
یا أمیر المؤمنین إن عثمان ھلك و أنا عامل البصرة عزلني : عبد اهللا بن عامر و قال

علي فجعلت مالي ودائع عند الناس فإن أنت لم تولني البصرة ذھب مالي الذي في 
   أیدي الناس فواله

عند ذلك البصرة فخرج إلیھا و سرح معاویة معه بسر بن أبي أرطاة في جیش 
الحمد هللا الذي أصلح أمر األمة و جمع : قبل حتی دخل البصرة فصعد المنبر فقالفأ

الکلمة و أدرك لنا بثأرنا و کفانا مئونة عدونا أال إن الناس آمنون لیس في صدورنا 
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ثم إن بسرا صعد درجتین من المنبر ثم . علی أحد ضغینة و ال نأخذ أحدا بأخیه

یئة ممن لم یخرج فیبایع أال إن اهللا طلب بدم نادى بأعلی صوته أال إن ذمة اهللا بر
و قد . عثمان فقتل قاتلیه و رد األمر إلی أھله فأقبل الناس یبایعون من کل مکان

کان زیاد عامال لعلي ع علی فارس و قد کان فیما بلغنا أن معاویة کتب إلیه في 
ن کتاب عھد علي ع یدعوه و یھدده فکتب إلیه زیاد فیما ذکر بعض البصریین و کا

و کان کتاب . أما بعد فقد بلغني کتابك و ایم اهللا لئن بقیت لك ألکافئنك: معاویة
زیاد بن عبید إلی معاویة بن أبي سفیان أما بعد فقد بلغني کتابك یا ابن بقیة 
األحزاب و ابن عمود النفاق و یا ابن آکلة األکباد أ تھددني و بیني و بینك ابن عم 

لفا قواطع سیوفھم و ایم اهللا لئن رمیت ذلك مني رسول اهللا ص في سبعین أ
  .لتجدني أحمر ضرابا بالسیف

و لما بلغ زیادا قدوم عبد اهللا بن عامر أمیرا أقبل إلی قلعة . و رجع إلی الحدیث
بفارس فنزلھا و ھي الیوم تدعی قلعة زیاد و وثب بسر علی بني زیاد عبید اهللا و 

کرة من البصرة حتی قدم علی معاویة سالم و محمد فأوقفھم فخرج عمھم أبو ب
و من حدیث آخر لما دخل : فقال. ما جاء بأبي بکرة إال أمر أخیه زیاد: فقال معاویة
السالم علیك یا أمیر المؤمنین و رحمة اهللا و برکاته اتق اهللا یا معاویة و : معاویة قال

إال بعدا و  اعلم أنك في کل یوم یزول عنك و لیلة تأتي علیك ال تزداد من الدنیا
من اآلخرة إال قربا و علی أثرك طالب ال تفوته قد نصب لك علما ال تجوزه فما 
أسرع ما تبلغ العلم و ما أوشك ما یلحقك الطالب إن ما نحن و أنت فیه زائل و إن 

   الذي نحن إلیه
صائرون باق إن خیر و إن شر فنسأل اهللا الخیر و نعوذ به من الشر ثم إنه جلس 

یا أبا بکرة أ زیارتنا أشخصتك أم حاجة حدثت لك قبلنا : کلم فقال لهساعة ال یت
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فھات حاجتك فما : ال و اهللا ال أقول باطال و لکنھا حاجة بدت لي قبلك قال: قال

ھو آمن علی نفسه و لکن : أرید أن تؤمن أخي زیادا قال: أحب إلینا مما سرك قال
مترك إذ ال ینبغي لحق ء المسلمین و لیس له  في یده مال فارس و ذلك في

إنه ال یطلب صلحك و : المسلمین أن یترك عند قریب و ال بعید قال أبو بکرة
یزعم أنه یدفع ما کان في یده من حقوق المسلمین و یزعم أنه ال یستحل أموالھم 

: فقد أمنته و رضیت بھذا منه قال: خمسة آالف قال: و کم ھذا المال؟ قال: قال
أما بعد فإن أبا : بیل بني أخي فإنه قد حبسھم فکتب إلیهفاکتب إلی بسر فلیخل س

بکرة أتاني و التمس ألخیه األمان علی ما أحدث و الصلح علی ما في یدیه فخل 
: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد قال. سبیل بني أخیه حین یقدم علیك و السالم

حدثنا الولید بن  :فأما محمد بن عبد اهللا بن عثمان فحدثنا قال: حدثنا إبراھیم قال
ھشام أن بسرا أقبل بشرقي بالد العرب حتی عبر البحر إلی فارس فأراد زیادا 
فتحصن منه و قد قتل علي بن أبي طالب ع فانحدر إلی البصرة فدخلھا فقام علی 

  أنشدکم باهللا أ تعلمون أن علیا کان کافرا منافقا: المنبر فذکر علیا فقال
أما : فقام أبو بکرة فقال. أ ال ترون أناشدکم: قال فسکت الناس فرد علیھم القول و

إذا ناشدتنا فال نعلم أنه کان کافرا و ال منافقا فأمر به فطوي حتی کادوا أن یقتلوه 
و کتب بسر إلی زیاد أن اقدم . فوثب بنو السید من بني ضبة فاستنقذوه من أیدیھم

 ال أمکنك من نفسي و لو أني ال أقدم و اهللا: علي و إال قتلت ولدك فکتب إلیه زیاد
و رکب أبو بکرة علی برذون له و . قتلت ولدي صبیة ال ذنب لھم فابعد ال و اهللا

یا معاویة أ علی ھذا بایعناك علی أن : أتی الکوفة و بھا معاویة فدخل علیه و قال
ھذا بسر یرید أن یقتل بني زیاد : فما ذلك یا أبا بکرة؟ قال: تقتل األطفال؟ قال

بسر ال تقتل بني زیاد و ال تعرض لھم فرجع أبو بکرة فلما سار بالمربد  فکتب إلی
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نفق برذونه و کان سار في ذھابه و مجیئه ثالثة أیام فرفع أبو بکرة کتاب معاویة 

  .إلی بسر و قد أمر بسر بخشب فنصب لھم و لم یصلبوا بعد فکف عنھم
ان من أصحابه و کل من و أقبل بسر یتتبع کل من کان له بالء مع علي ع أو ک: قال

ففي مسیر بسر و . أبطأ عن البیعة فأقبل یحرق دورھم و یخربھا و ینھب أموالھم
  :-قتله و حرقه یقول یزید بن ربیعة بن مفرغ حیث یقول

  و مثل الذي القی من الشوق أرقا    تعلق من أسماء ما قد تعلقا
  إذا ذکرت ھاجت فؤادا مشوقا    فقصرك من أسماء بین و إنھا

  منازلھا من مسرقان فسرقا     ھزم اإلرعاد منبجس الکلی سقی
      

  
  إلی قریات الشیخ من نھر أربقا    إلی الشرف األعلی إلی رامھرمز
  إلی مجمع السالن من بطن دورقا     إلی دشت بارین إلی الشط کله

  إلی مجمع النھرین حیث تفرقا     فرام بني سرح عشیبا جنابه
  ی مجمع النھرین حیث تفرقاإل    إلی حیث یرفأ من دجیل سفینة

  فقتل بسر ما استطاع و حرقا     إلی حیث سار المرء بسر بجیشه
  .علی النار تسقیني شرابا مروقا     خیال لبنت الفارسي یشوقني

      
و اجتمع إلی معاویة بالنخیلة أشیاعه و من کان یھوى ھواه فأتاه أبو بکرة من : قال

مغیرة بن شعبة من الطائف و عبد اهللا بن البصرة و أتاه أبو ھریرة من الحجاز و ال
  .قیس األشعري من مکة
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قال لما قدم معاویة النخیلة أتاه أبو موسی و علیه جبة سوداء و برنس أسود و معه 

إني عند معاویة لجالس إذ جاء : عن محمد بن عبد اهللا بن قارب قال. عصا سوداء
: علیك السالم فلما تولی قال و: السالم علیك یا أمیر المؤمنین قال: أبو موسی فقال

  .و اهللا ال یلي ھذا علی اثنین حتی یموت
و کان أبو بکرة لما قدم علي ع البصرة لقي الحسن بن أبي الحسن و ھو متوجه 

: سمعت رسول اهللا ص یقول: إلی علي ع قال: إلی أین قال: نحو علي ع فقال
فلزمت » یھا خیر من القائمستکون بعدي فتنة النائم فیھا خیر من القاعد و القاعد ف«

أین کنت أمس؟ : فلما کان بعد ذلك لقیت جاریة بن عبد اهللا و أبا سعید فقاال. بیتي
: لعن اهللا أبا بکرة أساء سمعا فأساء إجابة إنما قال: فحدثتھما بما قال أبو بکرة فقاال

   النبي ص ألبي موسی
. »یھا قاعد خیر منك ساعتکون بعدي فتنة أنت فیھا نائم خیر منك قاعد و أنت ف«: 

قال : قال لما دخل معاویة الکوفة دخل أبو ھریرة المسجد فکان یحدث و یقول
رسول اهللا ص و قال أبو القاسم و قال خلیلي فجاء شاب من األنصار یتخطی الناس 

یا أبا ھریرة حدیث أسألك عنه فإن کنت سمعته من النبي ص : حتی دنا منه فقال
من کنت مواله فعلي مواله «: سمعت النبي ص یقول لعليفحدثنیه أنشدك باهللا 

قال أبو ھریرة نعم و الذي ال إله إال ھو » اللھم وال من وااله و عاد من عاداه
من کنت مواله فعلي مواله اللھم وال من وااله و «: لسمعته من النبي ص یقول لعلي

ولیه فتناول بعض فقال له الفتی لقد و اهللا والیت عدوه و عادیت » عاد من عاداه
الناس الشاب بالحصی و خرج أبو ھریرة فلم یعد إلی المسجد حتی خرج من 

و أما خبر زیاد فإنه لحق معاویة فأتم له صلحه ثم انصرف بعد أن ادعاه . الکوفة
ثم أقام بسر . معاویة و ألحقه بأبي سفیان ثم واله بعد المغیرة بن شعبة الکوفة
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عبد اهللا بن عامر و أقبل إلی معاویة و اجتمع ذات  بالبصرة إلی أن استوفی أموال
یوم ھو و عبید اهللا بن العباس عند معاویة بعد صلح الحسن ع فقال ابن عباس 

: أنت أمرت ھذا القاطع البعید الرحم القلیل الرحم بقتل ابني فقال معاویة: لمعاویة
  ما أمرته بذلك و ال

اخبط به : ذا السیف و قلتقلدتني ھ: ھویت فغضب بسر و رمی بسیفه و قال
خذ سیفك : فقال معاویة! ما ھویت و ال أمرت: الناس حتی إذا بلغت ما بلغت قلت

فلعمري إنك لعاجز حین تلقي سیفك بین یدي رجل من بني عبد مناف و قد 
أ تراني کنت قاتله بھما؟ فقال ابن لعبید : قتلت ابنیه أمس فقال عبید اهللا بن عباس

و ما : بھما إال یزید و عبد اهللا ابني معاویة فضحك معاویة و قالما کنا نقتل : اهللا
  .ذنب یزید و عبد اهللا؟ قال عبید اهللا أصغر من أخیه عبد اهللا

  
  ] مقدمة المؤلف: [والیک نص الرسالة العلویة

   بسم اهللا الرحمن الرحیم
رسوله، أوضح األنبیاء بیانا، و أجل  الحمد هللا الذي عم خلقه امتنانا، و شملھم إحسانا، و صالته علی سیدنا محمد

الرسل برھانا، و علی أخیه أمیر المؤمنین أعلی البریة شأنا بعد النبي علیه السالم، و أسناھم في الفضل مکانا، و علی 
األئمة الذین جعل اهللا تعالی معرفتھم إیمانا، و جحد فضلھم عصیانا، صالة یمنحھم بھا إحسانا و یوسعھم معرفة و 

  .رضوانا
  - و لما کان اهللا تعالی قد خص سیدنا الشریف الجلیل، نقیب الطالبیین

من المناقب أعالھا، و منحه من المواھب أسناھا، و جعله في الشرف الباذخ و القدر  -أطال اهللا بقاه و أدام عاله
   الشامخ نبعة فضل ال یطاول، و فرع أصل ال یماثل، و نسل

  .فته امتحان، و اإلقرار بفضله إیمانمجد مفرد، و ولد سید أوحد، وجوب معر
علی سائر العالمین سوى رسول اهللا خاتم  -صلوات اهللا علیه - و قد کنت ذکرت بحضرته من فضل أمیر المؤمنین

خدمت حضرته بعمل ھذه الرسالة، و بینت المذھب فیھا و المقالة؛  - صلوات اهللا علیه و علی آله الطاھرین -النبیین
قویة لنفوس أولیائه، و اتباعا لمراده، و کبتا لقلوب أضداده، و قد استوفیت فیھا األدلة، و إخالصا في والئه، و ت

  .أزحت عن اعتقاد الحق العلة، و الحمد هللا
   فصل
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أفضل من جمیع البشر ممن  -صلوات اهللا علیه - أن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: الذي نذھب إلیه في ذلك ھو

 صلی اهللا علیه و آله، و علی ھذا القول إجماع الشیعة اإلمامیة، و لم یخالف فیه منھم تقدم و تأخر، سوى رسول اهللا
  إال األصاغر

الذین حادوا عن الطریق المعروفة بما ھم علیه من إھمالھم أو محافظة عن أھلھا، و أنا أذکر ما عندي من األدلة بعد 
  .تقریر أصل في ھذه المسألة

   أصل في بیان الفضل
و زیادة . لفضل المذکور، ھو في الحقیقة عظم المنزلة عند اهللا سبحانه المقتضیة نعیم الفاضل في المعادإن ا: أقول

فالواصل إلی الفاضل في اآلخرة من النعیم أکثر من الواصل . الفضل ھو ارتفاع المنزلة المقتضي زیادة نعیم مستحقھا
  :و منازل الفضل تتحصل بشیئین. إلی المفضول

األعمال التي یتعاظم معھا مستحق الثواب، فإنه ال شك في أن الثواب علی الطاعات یتفاوت بحسب خطیر : أحدھما
  .تفاوت الحسنات، کما أن العقاب علی المعاصي یختلف بقدر اختالف السیئات

  .التفضل من اهللا تعالی و االختصاص، و ال لبس في أنه سبحانه و تعالی یختص برحمته من یشاء: و اآلخر
طارق السمع، و اآلخر االعتبار، و کالھما دال علی أن أمیر : أحدھما: ل إلی معرفة فضل الفاضل شیئانو السبی

المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السالم أفضل من سائر األنام سوى رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله محمد بن عبد 
من القرآن، فھو أفضل وارد منقول، و أعدل شاھد  اهللا، و أنا بعد ھذا أذکر وجوه االستدالل، و مقدم ما یشھد بذلك

  .مقبول
   فصل فیما ورد من القرآن

فمن حاجك فیه من : قال اهللا عز و جل لنبیه صلی اهللا علیه و آله عند مناظرته وفد نجران في المسیح علیه السالم
فسنا و أنفسکم ثم نبتھل فنجعل بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أن

  . لعنت اهللا علی الکاذبین
فأجمعت األمة علی أنه صلی اهللا . فأمره سبحانه بأن یحضر لمباھلتھم في إثبات الحجة علیھم أبنائه و نسائه و نفسه

ا السالم و نساءنا فاطمة علیھ: علیه و آله أتاھم و معه علي و فاطمة و الحسن و الحسین علیھم السالم و أراد بقوله
  .أنه عبر عنھا بلفظ الجمع

أنفسنا علي بن أبي طالب علیه السالم و أن اهللا تعالی أقامه علی طریق التشبیه و التمثیل في المنزلة و علو : و بقوله
   القدر في الدنیا، و إثبات الحق علی المخالفین بالحجة في نفس

و أنفسنا نفسه خاصة، و إنما یدعو غیره : یکون المراد بقولهرسول اهللا صلی اهللا علیه و آله، و سلم، و ال یصلح أن 
إلی نفسه، و اآلیة تتضمن أنه یدعو إلی نفسه، کما تتضمن أنه یدعو أبنائه و نسائه، فوجب أن یکون ھناك مدعو 

فوجب  غیر أمیر المؤمنین صلی اهللا علیه، - المعبر عنھا بالنساء - عبر عنه بالنفس، و لم یکن مع األبناء و المرأة
  .بحکم التنزیل أن یکون ھو النفس التي یدعو الرسول علیھما أفضل الصالة و السالم



  
  
  
  
  
  

  ٦٨٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
و قد علم أنه لم یکن من جھة األبناء و ال . أنه قد ثبت أن رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله أحضره للمباھلة: و الثاني

   و أنفسنا کان: من جھة النساء، فمتی لم یکن ھو المراد بقوله
: صلی اهللا علیه و آله قد أحضر من لم یؤمر بإحضاره و لم تتضمن ذکره و في فساد ھذا بیان أنه المعني بقولهالنبي 

فثبت شاھد ما تتضمنه اآلیة علی أن علیا علیه السالم نفس رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله علی طریق . و أنفسنا
  .التمثیل، المقتضي علو المنزلة في التفضیل

  .»إني باعث فیکم رجال کنفسي«: صلی اهللا علیه و آله قال فیه في عدة مقامات و نعوتثم إن النبي 
فمما جاء في ذلك ما أخبرني به أبو حامد محمد بن علي بن أبي طالب البلدي عن أبي، عن أبي المفضل محمد بن 

  :عبد اهللا بن المطلب الشیباني الکوفي قال
  :مصیصة من أصل کتابه، قالحدثنا إبراھیم بن حفص بن عمر العسکري بال

حدثنا عباد بن صھیب أبو محمد الکلبي، عن : حدثنا عبید بن الھیثم بن عبید اهللا بن محمد األنماطي بحلب، قال
لما فرغ رسول اهللا صلی اهللا علیه و : جعفر بن محمد، عن أبیه علیھما السالم، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال

أیاما فسأله القوم أن ینتزح عنھم لیقدم وفدھم فیشترط لھم و » وج«ف فحصر أھل آله من ھوازن، نزل بالطائ
یشترطون ألنفسھم، فسار علیه السالم حتی نزل مکة، فقدم علیه نفر منھم بإسالم قومھم، و لم ینجع القوم له بالصالة 

  .و ال بالزکاة
و ال سجود، أما و الذي نفسي بیده لیقیمن الصالة إنه ال خیر في دین ال یکون فیه رکوع «: فقال صلی اهللا علیه و آله

و لیؤتن الزکاة أو ألبعثن إلیھم رجال ھو مني کنفسي، فلیضربن أعناق مقاتلیھم، و لیسبین ذراریھم، ھو ھذا، ھو 
  ..» ھذا

هللا علیه ثم صار القوم إلی أھلھم بالطائف فأخبروھم بما قال رسول اهللا صلی ا. ثم أخذ بید علي علیه السالم فأشالھا
ما استعصی علي أھل ملة و ال أمة إال «: و آله بالصالة و الزکاة، و أقروا بما شرط علیھم، فقال صلی اهللا علیه و آله

  ..» رمیتھم بسھم اهللا
علي بن أبي طالب، ما بعثته في سریة قط إال رأیت جبرئیل «: یا رسول اهللا صلی اهللا علیك، و ما سھم اهللا؟ قال: قالوا

  .»، و میکائیل عن یساره، و ملك الموت أمامه، و سحابة تظله حتی یعطي اهللا تعالی حبیبي النصر و الظفرعن یمینه
  .و نظیر ذلك في أخبار کثیرة أتت علی ألسنة الخاصة و العامة

 و إذا کان أمیر المؤمنین علیه السالم، قائما مقام نفس رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله فھو أفضل من کل من فضل
   علیه رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله، و قد ثبت فضل رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله علی جمیع خلق اهللا

  .»أنا سید ولد آدم و ال فخر«: و قوله» أنا سید البشر«: تعالی بقوله
  .و نحو ذلك مما اشتھاره و عموم العلم به مغن عن إیراد خبر فیه

من  -علی ما ثبت - في رتبة الفضل و ھو بعده في المنزلة أفضل الخلق، و لیس یلزمفأمیر المؤمنین علیه السالم یلیه 
أنه نفس رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله أن یساویه في الفضل، بحصول اإلجماع علی أن رسول اهللا صلی اهللا علیه و 

  .آله أفضل منه، و لو ال ذلك لکانا سوى في درجة الفضل
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  .و أنا أورد بعده االستدالل من األخبار، و الحمد هللافھذا االستدالل من القرآن، 
  باب االستدالل من األخبار

فمن ذلك ما أجمعت األمة علیه و لم تختلف فیه، من خبر المؤاخاة، و ھو أن رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله آخی 
  .بین الصحابة و اختار علیا علیه السالم أخا لنفسه دون جمیع أمته

   المؤاخاة لم تکن لمحبة الدنیا و میل الطباع، و ال لسبب من أسباب و قد علم أن ھذه
فلما آخی . الدنیا یخرج عن الصواب، و إنما ھي متعلقة بالدین، و أورده عن أمر اهللا في أن یؤاخي بین کل مشتبھین

في مقتضی الشرع و  بین الحاضرین، اختار علیا علیه السالم لنفسه أخا دون الناس أجمعین، فعلم أنه أشبه الخلق به
و أشبه الخلق برسول اهللا صلی اهللا علیه و آله ھو أفضل من کل من فضل علیه رسول اهللا صلی اهللا علیه و . الدین

  .آله
  :و قد اتصلت األخبار بأنه أخوه في الدنیا و اآلخرة

حدثنا : نة عشر و أربعمائة، قالما حدثنا به أبو عبد اهللا الحسین بن عبد اهللا بن أبي کامل الطرابلسي بالرملة س: منھا
حدثنا علي بن صالح، عن حکیم بن جبیر، عن جمیع بن : حدثنا علي بن قادم، قال: محمد بن عوف الطائي، قال

یا «: آخی رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله بین أصحابه، فجاء علي تدمع عیناه، فقال: عمیر، عن عبد اهللا بن عمر، قال
  ه و آله، آخیت بین أصحابك و لم تؤاخ بیني و بین أحد؟رسول اهللا صلی اهللا علی

  .»أنت أخي في الدنیا و اآلخرة«: فقال النبي صلی اهللا علیه و آله
حدثني : و حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراھیم بن کلیب السلمي الحراني بالرملة سنة عشر و أربعمائة، قال

حدثنا الحسن بن حمزة النوفلي، : الحسن بن علي العلوي، قالحدثنا : محمد بن أحمد بن صفوة المصیصي، قال
   حدثنا جعفر بن محمد بن علي، عن أبیه، عن جده علي بن: حدثنا سلیمان ابن جعفر الھاشمي، قال: قال

یا رسول اهللا، آخیت بین : آخی رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله بین أصحابه، فقلت«: أبي طالب علیھم السالم، قال
  .»إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنیا و اآلخرة: ك و ترکتني ال أخ لي؟ فقالأصحاب

فھو أقرب الناس شبھا به في اآلخرة، کما أنه لما کان أخاه في الدنیا کان أقرب الناس شبھا به في الدنیا، و ھذا 
  .في اآلخرة ثوابا یوضح أنه أعلی البشر بعد رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله قدرا و أعظمھم عند اهللا

   فصل
   و مما أجمع علیه خبر الطائر، الذي لم یدفعه من أھل العلم دافع، الشاھد بأن

أمیر المؤمنین علیه السالم أحب الخلق إلی اهللا عز و جل، و أحب الخلق إلیه تعالی ھو أعظمھم ثوابا عنده؛ ألن 
خبر مشھور، و ما قال أنس لسبب ما جرى منه فیه، محبة اهللا تعالی لیست میل طباع، و إنما معناھا الثواب، و ال

  .معروف
و أنا أذکره من طریق ما حدثني به أبو الحسن علي بن الحسن بن مندة بمدینة طرابلس سنة ست و ثالثین و 

: حدثنا علي بن إبراھیم بن ھاشم، قال: حدثنا الحسین بن یعقوب البزاز سنة سبعین و ثالثمائة، قال: أربعمائة، قال
إلی خراسان، بلغني ذلك، فخرجت في  - مولی أنس - لما عمل المأمون أبا ھدبة: نا أبي إبراھیم ابن ھاشم، قالحدث
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لقائه، فصادفته في بعض المنازل، فرأیت رجال طویال خفیف العارضین، منحنیا من الکبر، و قد اجتمع علیه الناس، 

منك، فلم یحدثني من الزحمة التي کانت علیه، ثم  حدثني رحمك اهللا، فإني أتیتك من بلد بعید، ألسمع: فقلت له
نعم، : أنت صاحبي باألمس؟ قلت: قال! حدثني رحمك اهللا: رحل، فتبعته إلی الرحلة األخرى، فلما نزل أتیته فقلت له

ن عنده من کا«: إذا و اهللا ال أحدثك إال قائما لما بدا مني إلیك، ألني سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله یقول: قال
   علم فکتمه، ألجمه اهللا یوم

  ..» القیامة بلجام من نار
و ما ھذه العصابة؟ : کنت رأیت موالي أنس بن مالك و ھو معصب بعصابة بیضاء، فقلت: ثم قام قائما و قال لي

رسول أھدي إلی رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله طائر، و : و کیف؟ فقال: ھذه دعوة علي ابن أبي طالب، فقلت: فقال
اهللا صلی اهللا علیه و آله في بیت أم سلمة رضي اهللا عنھا، و کنت حینئذ أحجب رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله، 

ألزم الباب لینال : فأصلحته أم سلمة رضي اهللا عنھا، و أتت به رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله، و قالت لي أم سلمة
الباب، و قدمته إلی النبي صلی اهللا علیه و آله، فلما وضعته بین یدیه رفع رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله منه، فلزمت 

فسمعت دعوة » اللھم آتني بأحب خلقك إلیك یأکل معي من ھذا الطائر«: رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله یدیه و قال
إن : علیه السالم فقلترسول اهللا صلی اهللا علیه و آله، و أحببت أن یکون رجال من قومي، فأتی علي بن أبي طالب 

اللھم آتني بأحب خلقك إلیك «: رسول اهللا عنك مشغول، فانصرف، ثم دعا رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله ثانیة و قال
إن رسول اهللا عنك مشغول، فانصرف، ثم : فأتی علي بن أبي طالب علیه السالم، فقلت» یأکل معي من ھذا الطائر

یا رب، آتني بأحب خلقك إلیك یأکل معي من ھذا «: آله رأسه و دعا ثالثة فقالرفع رسول اهللا صلی اهللا علیه و 
و دافعني و » و ما یشغل رسول اهللا عني«: إن رسول اهللا عنك مشغول، فقال: فأتی علي علیه السالم، فقلت» الطائر

و قد دعوت اهللا ثالثا أن یا أخي، ما الذي حبسك عني «: دخل، فلما رآه رسول اهللا علیه السالم قبل بین عینیه فقال
   لم«: فقال. یا رسول اهللا، قد جئت ثالثا، کل ذلك یردني أنس: فقال» یأتي بأحب خلقه إلیه یأکل معي من ھذا الطائر؟

یا رسول اهللا، إني سمعت دعوتك فأحببت أن یکون رجال من األنصار من قومي، فأفتخر به : فقلت» رددت علیا؟
  ..إلی األبد 

فظھر علي ھذا الذي تراه، و ھي دعوة علي علیه » اللھم ارم أنسا بوضح ال یستره من الناس«: السالمفقال علي علیه 
  .السالم

   و ھذا خبر قد ورد من النقلین، نقل الشیعة و نقل الناصبة، و علم أن
: هللا علیه و آلهأنشدکم باهللا، ھل فیکم أحد قال فیه رسول اهللا صلی ا«: علیا علیه السالم احتج به یوم الشورى فقال

و لم ینکر علیه ذلك أحد منھم؛ . اللھم ال: قالوا» اللھم آتني بأحب خلقك إلیك یأکل معي من ھذا الطائر غیري؟
لعلمھم بصدقه، و ھو دال بظاھر عمومه علی أن علیا علیه السالم أفضل من کافة خلق اهللا سوى من حصل اإلجماع 

  .علیه و آله علی فضله علیه، و ھو رسول اهللا صلی اهللا
   کیف تستدل بھذا الخبر علی أن أمیر المؤمنین علیه السالم أفضل من جمیع من: فإن قیل
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تقدم من األنبیاء علیھم السالم، و اللفظ یتناول من یصح أن یأکل معي، و ھذا األمر غایة من فیه أنه أفضل من أھل 

  عصره؟
من کان یأکل : یتناول کل من غاب و حضر، و تقدیر الکالم ھذا غلط، ألنا استدللنا بعموم اللفظ، و عمومه: قیل له

معي من ھذا الطائر أحب خلق اهللا إلیه؛ فیجب أن یکون کاشفا عن کونه بھذه الصفة، و لو ال أن دلیل اإلجماع 
  .أخرج رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله من ھذا العموم، و شھد بأنه أفضل منه، لدخل في جملة من شمله اللفظ

  آخرفصل 
و جمع بین مسبحتیه، و » أنا و علي کھاتین«: و مما یدل علی ذلك، ما اشتھر من أن النبي صلی اهللا علیه و آله، قال

قد علمنا أنه لم یرد بھذه اإلشارة غیر الرتبة في الفضل، فھو أفضل من کل من فضل علیه رسول اهللا صلی اهللا علیه و 
  .و آله في الفضل أعلی منه درجة لساواه في الحقیقة آله، و لو ال أن رسول اهللا صلی اهللا علیه

أن النبي صلی اهللا علیه و آله أعطاه ھذه الرتبة، و جعله منه بھذه المنزلة، و للمعطي علی من أعطاه : و توضیح ذلك
یعط ھذه  أنا و رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله کھاتین؟ و إذا لم: أ ال ترى أن علیا علیه السالم لم یقل قط. المزیة

   مساواته في کل حال، فال بد من أن یکون أقرب خلق اهللا
  .به شبھا في الفضل و علو القدر، و إال لم یکن للکالم غرض یقصد

قال رسول اهللا صلی   عن النبإ العظیم* عم یتساءلون: و قد روى سلیمان الشاذکوني و علي بن المدائني أنه لما نزل
  .»عظم من عليما هللا نبأ أ«: اهللا علیه و آله

  فصل آخر
  :و مھما شك فیه أحد، فإنه ال شك یعترض في أن رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله قال

   ، و لم یقل علیه السالم»الحسن و الحسین سیدا شباب أھل الجنة، و أبوھما خیر منھما«
ا شبابا حسب ما روي عنه صلی لوجود کھول فیھا، فیکون ذلك تمیزا، و إنما قاله وصفا، إذا کان أھلھ» سیدا شبابھا«

، و لم یقل ذلك في الحسن و الحسین »إن أھلھا شباب کلھم«: و قال» ال یدخلھا العجز«: اهللا علیه و آله أنه قال
  .علیھما السالم أیضا ال یموتان شابین إذا کانا قد بقیا کھال و شابا
و إنما لم یستثن النبي صلی اهللا » و ھما خیر منھماأب«: فعلم بھذا أنه فضلھما علی جمیع أھل الجنة سوى أبیھما لقوله

  .علیه و آله نفسه؛ ألنه المفضل، و من شأن المفضل أن ال یدخل في جملة من فضل
و أمیر المؤمنین و الحسن و  - بما ثبت من کونه خیر خلق اهللا -فخیر أھل الجنة رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله

  .ھم بھذا الخبر المجمع علیه أکثر في اآلخرة ثوابا و نعیما من جمیع العالمین الحسین صلوات اهللا علیھم أجمعین، و
  أبو بکر و عمر سیدا کھول أھل الجنة،: فأما دعوى العامة أن النبي صلی اهللا علیه و آله قال

الحسن و غیر صحیح بما أثبتناه، من أن الجنة لیس فیھا کھول، و إنما وضع المخالفون ھذا الخبر لیقابلوا به خبر 
و ھذه عادة منھم جاریة في فضائل أھل البیت علیھم . الحسین علیھما السالم الذي ال یمکنھم دفعه و ال تأویله

تأولوه بما یصرفه علی  -لظھوره و انتشاره - السالم، و ھي أن یدفعوا منھا ما قدروا علی دفعه، فإن أعجزھم دفعه
  .را یقابلونه بهغیر مقتضاه، فإن لم یقدروا علی ذلك افتعلوا خب
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  فصل آخر

  :و من ذلك ما تضمنته األخبار الواردة علی ألسن الخاص من النقلة و العام، من أن أمیر المؤمنین خیر البشر
أخبرنا أبو القاسم عبید اهللا بن : ما حدثنا به الشیخ أبو الحسن محمد بن شاذان القمي من طریق العامة، قال: منھا

حدثنا : حدثنا البغوي عبد اهللا بن محمد، قال: بن حبابة البزاز بمدینة السالم، قال إسحاق بن سلیمان]  محمد بن[
حدثنا حمید الطویل، عن أنس، عن عائشة قالت، سمعت رسول : یزید بن ھارون، قال] حدثنا: الحسن بن عرفة، قال[

و اهللا ما : فلم حاربتیه؟ قالت: فقیل. »علي بن أبي طالب خیر البشر، من أبی فقد کفر«: اهللا صلی اهللا علیه و آله، یقول
  .حاربته من ذات نفسي، و ما حملني علیه إال طلحة و الزبیر

  :حدثنا یوسف بن یعقوب القصار، قال: و روى أبو القاسم الھمداني، قال
سألت عائشة عن علي : حدثنا أبي، عن األعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: حدثنا عبد الرحمن بن شریك، قال

  .خیر البشر ما شك فیه إال منافق: السالم، فقالت علیه
   باهللا یا أماه ال یمنعك ما بینك و بین: و سألھا مسروق في قصة الخوارج فقال لھا

  ..علي أن تقولي ما سمعت من رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله فیه و فیھم 
  .»لخلیقة، یقتلھم خیر الخلق و الخلیقةھم شر الخلق و ا«: سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله یقول: فقالت

  .»ذاك خیر البشر، ال یشك فیه إال منافق«: و قد جاء عنھا من طریق آخر أنھا سئلت عن علي، فقالت
  .فانظر ورود ذلك علی لسان معاندیه، ففیه أکبر آیة

: ن بن أیوب الحافظ، قالمحمد بن الحس]  أبو عبد اهللا أحمد بن[حدثنا : و حدثنا الشیخ أبو الحسن بن شاذان، قال
: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو علي أحمد بن محمد بن جعفر الصولي قال

  یا أبا معاویة، أ ال أحدثك حدیثا ال تختار علیه؟: قال لي األعمش: حدثنا أبو معاویة، قال
   و لم یسمعه - ن عبد اهللاع -و لم یسمعه أحد غیري -حدثني أبو وائل: بلی، قال: قلت

: قال لي جبرئیل علیه السالم: قال -و لم یسمعه أحد غیري - حدثني رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله: قال - أحد غیري
  .»یا محمد، علي خیر البشر، من أبي فقد کفر«

إسحاق بن أبي أخبرنا أبو عبد اهللا الحسین بن محمد بن : علي بن شاذان، قال... و حدثني الشیخ أبو الحسن 
]  أبیه عن[حدثنا الرضا علیه السالم عن : حدثنا إسماعیل بن علي الدعبلي، عن أبیه، قال: الخطاب السوطي، قال

قال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله لعلي بن أبي : جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علي بن الحسین، عن أبیه، قال
  .»یا علي، أنت خیر البشر«: طالب

  حدثنا خیثمة: أبو عبد اهللا الحسین بن أبي کامل الطرابلسي، قالو أخبرني 
  :حدثنا إبراھیم بن سلیمان البھمي بالکوفة، قال: ابن سلیمان بن حیدرة، قال

حدثنا الحسین بن سعید النخعي ابن عم شریك، عن إسحاق، عن أبي وائل شقیق بن سلمة، عن حذیفة بن الیمان، 
  .»علي خیر البشر من أبی فقد کفر«: علیه و آلهقال رسول اهللا صلی اهللا : قال
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حدثنا الحسن بن علوان، : حدثنا العالء بن عمر، قال: حدثنا الدالل أبو محمد، قال: و حدثھم محمد بن عمیر، قال

علیکم بدھن البنفسج فادھنوا به، «: قال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله: عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علي، قال
   فضل دھن فإن

  .»البنفسج علی سائر األدھان کفضل علي علی سائر الخلق
  :حدثنا إبراھیم األصبھاني، قال: و روى حفص بن عمر بن الصباح، قال

  :سألت جابرا عن علي، قال: حدثنا شریك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن سالم، قال
  .ذاك خیر البریة ما شك فیه إال کافر

حدثنا القاسم بن الضحاك بن مفضل بن المختار : حدثنا أحمد بن موسی األسدي، قال: و روى أبو بکر الرازي، قال
قلنا لجابر بعد ما کبر و سقطت حاجباه : بن فلفل، قال ابن ھراسة، عن سفیان الثوري، عن األعمش، عن عطیة، قال

  .ذاك خیر البشر: أي رجل کنتم تعدون علیا؟ فرفع حاجباه بیدیه و قال: علی عینیه
  .ألخبار الواردة بمثل ھذا کثیرة، و ھي مرویة في کتب العامة مسطورةو ا

  فصل آخر
علی جمیع البشر، ممن تقدم و تأخر و ظھر،  -صلوات اهللا علیه -من األخبار و من األدلة علی فضل أمیر المؤمنین

  .»خلقت أنا و أنت یا علي من نور واحد«: أن النبي صلی اهللا علیه و آله قال
  .»من طینة واحدة«: رو في خبر آخ

  .من ولد آدم إلی یومنا» لو لم یخلق علي لم یکن لفاطمة کفو«و أنه 
، و أن األئمة من ولده علیھم السالم »و قسیم الجنة و النار«و » علی الصراط«، و »یوم القیامة علی الحوض«و أنه 

   أول من یدخل«: أصحاب األعراف، و أنه
و یزوج » اهللا، و یسقی من الرحیق إذا سقي رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله الجنة و أول من یکسی إذا کسي رسول

  .من الحور العین إذا زوج
  .»معه في السنام األعلی«: و أنه
  .»منزله یحاذي منزله عند اهللا تعالی«: و إن

  .و الروایات الواردة بذلك في النقلین جمیعا أکثر من أن تحصی
  فصل آخر

   لعامة أن آدم علیه السالم لما خلقه اهللا تعالی، نظر إلی أشباحو قد روت الشیعة و بعض ا
محمد، و علي، و فاطمة، و الحسن، و الحسین علیھم : تلوح، و ھي أسماء علی العرش مکتوبة، و أنھا خمسة

  .السالم، و أنه سأل اهللا تعالی عنھم، فأخبره أنھم خیر خلقه، و لو ال أنه یرید خلقھم ما خلقه
  .»لوالھم ما خلقت السماء و األرض«: أنه قال: و في خبر آخر

و األخبار الواردة بذلك . فإن آدم لما عصی اهللا تعالی سأله بھم، و أنھم الکلمات التي تلقاھا آدم من ربه، فتاب علیه
  :کثیرة
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أبي  ابن الواسطي رحمه اهللا، و سمعته من الشیخ: ما حدثني به شیخي أبو عبد اهللا البغدادي المعروف ب: منھا

حدثني عبد : أخبرنا أبو محمد ھارون بن موسی التلعکبري، قال: الحسن محمد بن شاذان القمي رضی اهللا عنه، قاال
  :العزیز بن عبد اهللا، قال

حدثني أحمد بن محمد : حدثني صحار العطار أبو نصر، قال: عبد الکریم، قال]  جعفر بن محمد قال حدثني[حدثني 
   یع بنحدثني رب: بن الولید، قال

لما خلق اهللا «: قال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله: حدثني األعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: الخراج قال
حمدتني عبدي، و عزتي و جاللي، لو : الحمد هللا، فأوحی اهللا تعالی إلیه: آدم و نفخ فیه من روحه، عطس آدم فقال

نعم یا آدم، ارفع : إلھي، فھل یکونان مني؟ قال: ر الدنیا ما خلقتك، قالال عبدان من عبادي أرید أن أخلقھما في دا
ثم » ال إله إال اهللا، محمد نبي الرحمة، علي مقیم الحجة: رأسك و انظر، فرفع آدم رأسه، فرأى مکتوبا علی العرش

  .یذکر تمام الخبر
  فصل آخر

إذا ظھر أنزل اهللا تعالی المسیح علیه  -عالی فرجهعجل اهللا ت - و مما نقلته الشیعة و بعض محدثي العامة أن المھدي
 -یرید تقدم اإلمامة - »تقدم یا روح اهللا«: السالم، فإنھما یجتمعان، فإذا حضر صالة الفرض قال المھدي للمسیح

و ھذه . صلی اهللا علیھما - فیقدم المھدي ثم یصلي المسیح خلفه» أنتم أھل بیت ال یتقدمکم أحد«: فیقول المسیح
  .من المسیح بأن أھل البیت علیھم السالم أفضل من جمیع األنامشاھدة 

و قد وضح الدلیل بأن أمیر المؤمنین علیه السالم أفضل أھل البیت، فھو إذا أفضل من سائر العباد، سوى رسول اهللا 
اهللا علیه و سألت أباھا رسول اهللا صلی  -صلوات اهللا علیھا -صلی اهللا علیه و آله، و قد جاء في الحدیث أن فاطمة

أحد، و ھذا یفید فضله علی العالمین من ]  یقاس به[ذلك المرء ال : آله عن فضل أمیر المؤمنین علیه السالم فقال لھا
  .األولین و اآلخرین

و روت الشیعة أیضا خبر الوسیلة و أنھا کالمنبر تنصب لرسول اهللا صلی اهللا علیه و آله یوم القیامة، و أن أمیر 
رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله علی المرقاة العلیا، و أنا علی «: السالم نعتھا و وصف مراقیھا فقال المؤمنین علیه

المرقاة التي تلیه، و أعالم األزمنة و حجج الدھور فعن أیماننا، و أعالم األزمنة فدوننا ال یرانا نبي مرسل و ال ملك 
  .»مقرب إال بھت ألنوارنا و عجب من ضیائنا

  .له، و إنما اقتصرنا علی بعضهالحدیث بطو
   و ھذه األخبار شاھدة بأن رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله و األئمة من بعده علیھم السالم أفضل من جمیع

  .خلق اهللا تعالی
  فصل آخر

من أخبار وردت من طریق العامة، سمعتھا من الشیخ الفقیه أبي الحسن محمد بن أحمد بن شاذان رحمه اهللا، فإني 
  ..عت به بمکة في سنة اثني عشر و أربعمائة أنا و جماعة من اإلخوان في المسجد الحرام مقابل المستجار اجتم
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مائة منقبة من فضائل أھل البیت علیھم السالم، أخرجھا من طریق العوام، شاھدة بعلو قدرھم علی ]  فسمعناه منه[

لق اهللا، و أنه في الفضل ثاني رسول اهللا صلی اهللا علیه األنام، قد ذکرت، و أنا أذکر منھا نوعا آخر یتضمن أنه خیر خ
  :و آله

حدثني أبو زکریا طلحة بن أحمد : قال - رضوان اهللا علیه - حدثنا الشیخ أبو الحسن محمد بن أحمد بن شاذان القمي
: ، قالحدثني أبو معاد شاه بن عبد الرحمن بھراة: قال - مذ قدم علینا بالکوفة حاجا - بن طلحة بن محمد الصرام

   حدثني ھشیم بن: حدثني عبد الحمید القناد، قال: عبد اهللا، قال]  علي بن[حدثني 
: حدثني سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال: حدثني عدي بن ثابت، قال: حدثني شعبة بن الحجاج، قال: بشیر، قال

حسن و الحسین سیدا شباب أھل علي أفضل من خلق اهللا تعالی غیري، و ال«: قال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله
  .»الجنة، و أبوھما خیر منھما، و إن فاطمة سیدة نساء العالمین، و لو أن لفاطمة خیرا من علي لم أزوجھا منه

حدثنا جعفر ابن علی الدقاق، عن عبد اهللا بن محمد : حدثنا الشیخ أبو الحسن، عن محمد بن عبد اهللا الحافظ، قال
  :بن الربیع، قال حدثنا سلیمان: الکاتب، قال

نظر النبي صلی : حدثنا األشعث، عن مرة، عن أبي ذر، قال: حدثنا علي بن عبد اهللا، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال
ھذا خیر األولین و اآلخرین من أھل السماوات و األرضین، «: اهللا علیه و آله إلی علي بن أبي طالب علیه السالم فقال

وصیین، و إمام المتقین، و قائد الغر المحجلین، إذا کان یوم القیامة جاء علی ناقة من ھذا سید الصدیقین، و سید ال
ھذا ملك : نوق الجنة، قد أضاءت القیامة من نورھا، علی رأسه تاج مرصع بالزبرجد و الیاقوت، فتقول المالئکة

یق األکبر، ھذا وصي حبیب ھذا الصد: ھذا ملك مرسل، فینادي مناد من تحت بطنان العرش: مقرب، فیقول النبیون
اهللا، ھذا علي بن أبي طالب، فیقف علی متن جھنم، فیخرج منھا من یحب، و یدخل فیھا من یحب و یأتي أبواب 

  .»الجنة، فیدخل فیھا أولیاءه بغیر حساب
  .و ھذا خبر عظیم، یشھد ألمیر المؤمنین علیه السالم بفضل جزیل، و أنه من طریق العامة من األمر العجیب

  .»ء حتی یقف علی متن جھنم، فیخرج منھا من یحب یجي«فأما قوله 
أنه یخرجه منھا بالشفاعة فیه، فقد ثبت أن ألمیر المؤمنین علیه السالم شفاعة مقبولة، کشفاعة رسول اهللا : فإنما معناه

  .صلی اهللا علیه و آله و کذلك لجمیع األئمة علیھم السالم
  .أنه یدخل فیھا من یستحق دخولھا ممن ال یشفع في مثله: معناه» یدخل فیھا من یحب«: و قوله

و أما إدخاله أولیاءه، فالمراد به الذین حسناتھم غیر مشوبة بالمعاصي؛ ألن الحساب إنما ھو علی من خلط عمال 
  .صالحا و آخر سیئا

حدثني محمد بن  :حدثني محمد ابن جعفر، قال: حدثني أحمد بن محمد، قال: و حدثنا أبو الحسن بن شاذان، قال
: حدثني سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال: حدثني زیاد بن المنذر، قال: حدثني محمد بن سنان، قال: الحسین، قال

ما أظلت الخضراء، و ال أقلت الغبراء بعدي، أفضل من علي بن أبي طالب، و «: قال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله
. ي و خلیفتي علیھا، من اقتدى به بعدي اھتدى، و من اقتدى بغیره ضل و غوىإنه إمام أمتي و أمیرھا، و إنه لوصی
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إني أنا النبي المصطفی، لم أنطق بفضل علي عن ھوى، إن ھو إال وحي یوحي، نزل به الروح المجتبی عن الذي له 

   ما في السماوات
  .»و ما في األرض و ما بینھما و ما تحت الثرى

و » أظلت و أقلت«: قوله: أحدھما: ال یصح أن یرید به إال الرتبة دون الزمان، بدلیلین» بعدي«: و قوله في ھذا الخبر
  .تظل و تقل: لو أراد الزمان لقال

  .اتفاق األخبار، فإنه إن لم تحمل علی الرتبة کان مخالفا لما قبله و لما بعده: و الثاني
حدثني أبو بکر : ع و سبعین و ثالثمائة، قالحدثني الحسن بن أحمد في سنة أرب: و حدثنا الشیخ أبو الحسن، قال

  :حدثني عیسی بن مھران، قال: محمد، قال
حدثني عبایة، عن حبة : حدثني األعمش، قال: حدثني قیس بن الربیع، قال: حدثني یحیی بن عبد الحمید، قال

سید األولین و اآلخرین، و أنت  أنا«: قال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله: العرني، عن أمیر المؤمنین علیه السالم، قال
  .»یا علي سید الخالئق بعدي، أولنا کآخرنا، و آخرنا کأولنا

  سید«: یرید به الرتبة في الفضل، بدلیل قوله» بعدي«: و قوله في ھذا أیضا
ه ألنه عطف في الفضل رتبت -من ذکر األولین و اآلخرین - و ھذا ظاھر بالمعلوم، و ھو عائد إلی ما تقدم» الخالئق

  .علی رتبته، و ھذا یشھد بأنه سید األولین و اآلخرین مثله
  .یؤکد ذلك، و یشھد بأنه بعد غیبته قائم في الفضل مقامه و سید لمن کان سیده» أولنا کآخرنا، و آخرنا کأولنا«: قوله

  فصل آخر
لسالم علی سائر األنام، مما سمعناه من الشیخ أبي الحسن بن شاذان في نوع آخر یتضمن تمییز أمیر المؤمنین علیه ا

: حدثني حسین بن محمد، قال: حدثني أبو القاسم جعفر ابن محمد بن مسروق اللحام، قال: حدثنا أبو الحسن، قال
حدثني : حدثني إبراھیم بن محمد، قال: ابن األسود الکاتب األصبھاني، قال: حدثني أحمد بن علویه المعروف ب

سمعت رسول اهللا صلی اهللا : بن عبد الحمید، عن مجاھد، عن ابن عباس، قالحدثني حریز : عبد اهللا بن صالح، قال
لما أسري بي إلی السماء، ما مررت بمإل من المالئکة إال سألوني عن علي، بن أبي طالب، حتی «: علیه و آله یقول

ت علیه السالم فلما بلغت السماء الرابعة و نظرت إلی ملك المو. ظننت أن اسم علي في السماوات أشھر من اسمي
   یا محمد، ما خلق اهللا خلقا إال و أنا أقبض روحه إال أنت و علي، فإن اهللا جل: قال لي

  ..جالله یقبض أرواحکما بقدرته 
من : یا علي، سبقتني؟ فقال لي جبرئیل: و جزت تحت العرش إذا أنا بعلي بن أبي طالب واقفا تحت العرش، فقلت

یا محمد، لیس ھذا علیا و لکنه ملك من المالئکة : ذا علي بن أبي طالب، فقالھ: ھذا الذي تکلمه یا محمد؟ فقلت
خلقه اهللا علی صورة علي بن أبي طالب، فنحن المالئکة المقربون کلما اشتقنا إلی وجه علي بن أبي طالب زرنا ھذا 

  .»الملك، لکرامة علي بن أبي طالب علی اهللا سبحانه
حدثني الحارث بن محمد، : حدثني جعفر بن علي الدقاق، قال: ن موسی، قالحدثنا ھارون ب: و حدثنا الشیخ، قال

سلقاق، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن : حدثني محمد بن الحسین المعروف ب: حدثني سعید بن کثیر، قال: قال
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و الصدیقین  نأول من یدخل الجنة من النبیی«: سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله یقول: جابر بن عبد اهللا، قال

تخبرنا یا رسول اهللا عن اهللا سبحانه إنه أخبرك أن الجنة : فقام إلیه أبو دجانة األنصاري فقال..» علي بن أبي طالب
بلی، و لکن أ ما علمت أن حامل لواء «: محرمة علی األنبیاء حتی تدخلھا أنت، و علی األمم حتی تدخلھا أمتك؟ قال

فقام ..» دخل به الجنة و أنا علی أثرهب حامل لواء الحمد یوم القیامة بین یدي، یالقوم إمامھم، و علي بن أبي طال
و روینا أیضا في خبر مذکور في .»رسول اهللالحمد هللا الذي شرفنا بك یا«: ولعلي و قد شرق وجھه سرورا و ھو یق

یا علي، أنت أمیر من في السماء، «: المحدیثه بإسناده إلی النبي صلی اهللا علیه و آله إنه قال ألمیر المؤمنین علیه الس
و أمیر من في األرض، و أمیر من مضی، و أمیر من بقي، و ال أمیر قبلك و ال أمیر بعدك، و ال یجوز أن یسمی بھذا 

  .»االسم من لم یسمه اهللا عز و جل به
   فصل

دثنا الشیخ أبو الحسن بن شاذان، ح: مما روي في نوع آخر من فضل أمیر المؤمنین علیه السالم شاھدا بما ذھبنا إلیه
حدثني حسین بن : حدثني أحمد بن محمد بن سعید، قال:د بن محمد بن سعید الدھقان، قالحدثني محم: قال

یه السالم، أمیر المؤمنین علعلوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن أبیه، عن جده الحسین بن علي، عن 
آله و ھو في بعض حجراته، فاستأذنت علیه، فأذن لي، فلما دخلت علیه قال دخلت علی النبي صلی اهللا علیه و :قال
  یا علي، أ ما علمت أن بیتي بیتك، فما لك تستأذن؟«: لي

  ..یا رسول اهللا، أحببت أن أفعل ذلك : فقلت
  ..یا علي، أحببت ما أحب اهللا، و أخذت بآداب اهللا : فقال

  ..ء دونك  رني أن ال یکون لي شيیا علي، أ ما علمت أن اهللا خالقي و رازقي أم
  ..یا علي، أنت وصیي من بعدي، و أنت المظلوم المضطھد بعدي 

  ..یا علي، الثابت علیك کالمقیم معي، و مفارقك مفارقي 
  .»یا علي، کذب من زعم أنه یحبني و یبغضك، إن اهللا تعالی خلقني و خلقك من نور واحد

: حدثني أحمد بن محمد بن سعید، قال:نا محمد بن سعید أبو الفرج، قالحدث: و حدثنا الشیخ أبو الحسن أیضا، قال
حدثني عمرو بن ثابت، : ، قالحدثني الحسین بن علوان: حدثني أحمد بن صبیح، قال: حدثني محمد بن منصور، قال

اهللا علیه قال رسول اهللا صلی : حدثني سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال: حدثني سعد بن طریف الخفاف، قال:قال
أنا مدینة العلم و أنت بابھا، و لن تؤتی المدینة إال من الباب، و کذب من زعم أنه یحبني «: و آله لعلي بن أبي طالب

و یبغضك، ألنك مني و أنا منك، لحمك من لحمي، و دمك من دمي، و روحك من روحي، و سریرتك من 
فتي علیھا بعدي، سعد من أطاعك، و شقي من عصاك، و سریرتي، و عالنیتك من عالنیتي، و أنت إمام أمتي، و خلی

مثل  ربح من توالك، و خسر من عاداك، و فاز من لزمك، و خسر من فارقك، مثلك و مثل األئمة من ولدك بعدي
رکبھا نجا، و من تخلف عنھا غرق، و مثلکم مثل النجوم إذا غاب نجم طلع نجم إلی  سفینة نوح علیه السالم، من

  .»یوم القیامة



  
  
  
  
  
  

  ٦٩٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
و ھذان الخبران یشھدان بأن أمیر المؤمنین علیه السالم قسیم رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله خلقا و فضال، و قسیم 

  .خیر خلق اهللا یجب أن یکون خیر جمیع خلق اهللا
  فصل آخر

سین أسد بن حدثني القاضي أبو الح: من نقل العامة في فضل أمیر المؤمنین علیه السالم ما یقدم به علی جمیع األنام
أخبرنا حفص بن عمر بن : إبراھیم بن کلیب السلمي الحراني نزیل بغداد بمدینة الرملة سنة عشر و أربعمائة، قال

حدثني علي بن عبد العزیز، : أخبرني محمد بن الحسین بن إبراھیم الطوسي بمکة، قال: علي العتکلي الخطیب، قال
ثني سفیان الثوري، عن ابن راشد، عن أبي ھارون العبدي، عن أبي حد: حدثني أبو نعیم الفضل بن دکین، قال: قال

کنا عند النبي صلی اهللا علیه و آله فأقبل علي علیه السالم فأدمن رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله : سعید الخدري، قال
ي حلمه، فلینظر إلی من أراد أن ینظر إلی آدم في علمه، و إلی نوح في حکمه، و إلی إبراھیم ف«: النظر إلیه ثم قال

حدثني إسماعیل بن محمد بن إسماعیل : و حدثنا أبو عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن بن طلحة بصیدا، قال.»ھذا
الدبري بصنعاء سنة إحدى حدثني إسحاق بن إبراھیم : حدثني أبو أحمد العباس بن الفضل المکي، قال: الحلبي، قال

کان النبي صلی اهللا علیه و : الرزاق، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قالحدثني عبد : و مأتین، قال و سبعین
آله إذا أراد أن یشھر علیا علیه السالم في موطن أو مشھد عال علی راحلته و أمر الناس أن تنخفض دونه، و إن 

إلی آدم في خلقه، و أنا في  من أحب أن ینظر! أیھا الناس«: رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله أشھر علیا یوم حنین فقال
خلقي، و إلی إبراھیم في خلته، و إلی موسی في مناجاته، و إلی یحیی في زھده، و إلی عیسی في سنته، فلینظر إلی 

و إنما اقتصرنا منه علی ما یماثل .ألمیر المؤمنین من الفضل الجزیلو ما .ثم ذکر تمام الخبر... أبي طالب علي ابن 
ل اهللا صلی اهللا علیه و آله في ھذین الخبرین ألمیر المؤمنین علیه السالم من الفضل الجزیل ما من قبله، فجمع رسو

و حیث أن النظر إلیه وحده یقوم مقام النظر إلی جمیعھم، و لم یکن  -صلوات اهللا علیھم -تفرق من فضائل األنبیاء
ھو سیدنا رسول اهللا صلی اهللا علیه و  ذلك ألحد، وجب تقدیمه إال علی من حصل اإلجماع علی أنه أفضل منه، و

  .آله
   فصل

و من تتبع و نحل األخبار الواردة علی ألسنة الخاص و العام مما نقله الفریقان المختلفان و حکمه الرھطان 
رأى من أنواع فضائله علیه السالم ما ال تحصی مما یشھد  - من شیعي وفق لنقله، و ناصبي سخر لحمله - المتعادیان
و ھذه األخبار و إن ورد بعضھا .ال سیدنا رسول اهللا علیه السالمجمیع الورى، و أنه ال یفضل علیه أحد إبأنه فوق 

مورد اآلحاد، فقد وافقت ما یتوارد لمثلھا، و قد تواترت أیضا بمعانیھا، و تناظرت باتفاق مدلولھا، و حملھا من 
تعالھا، و ھذا أعدل شاھد بصدقھا، مع ما عضدھا من العامة طائفة ال یظن بھا عصبیة للمذکور فیھا حملھا علی اف

  .األدلة القاطعة علی ثبوت مضمونھا
  باب طریقة االعتبار

أما الحجة علی فضل أمیر المؤمنین علیه السالم علی جمیع األنام، من طریق االعتبار، فھي أنه قد ثبت أن دین 
ذا کان العمل به ال یحصل إال بعد تنفیذه، ال یتم إال اإلسالم أفضل األدیان، و العمل به أعلی درجات األعمال، و إ
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بنص منفذه، فأبلغ الخلق نصرة للنبي صلی اهللا علیه و آله و أعظمھم ذبا و محاماة عن الدین اإلسالم، یجب أن 
یکون أجره عند اهللا تعالی في المعاد أعظم من جمیع العباد أجرا إذا کان به تم التبلیغ، و عمت المصلحة، و تم 

لکالم، و شمل النفع في الدین، و ثبتت الحجة علی الخلق، و قد علم ما ألمیر المؤمنین علیه السالم في نصرة ا
  صاحب الشرع و المعونة له علی تبلیغ السمع من المقامات الخطیرة و التأثیرات األثیرة، و األفعال المنیفة، و المواساة

في بعضھا أحد، و في ھذه جملة ظاھرة مکشوفة، و تفاصیلھا في الشریفة الذي ال یماثل فیھا شریك، و ال یدانیه 
و ھي قاضیة بأن أمیر المؤمنین علیه السالم في اآلخرة ثوابه أعظم ثواب و ر مذکورة، و في التواریخ مسطورة،السی

ق من األجر أفضله، و أن أجره أعلی أجر و أجز له، و إذا کان الفضل عند اهللا سبحانه ھو عظم القدر و زیادة المستح
  .و کان أمیر المؤمنین علیه السالم بھذا الحال، فھو أفضل خلق اهللا سوى سیدنا محمد رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله

   فصل
  .و قد أقر له بخطیر سوابقه من سلف، و نقل تفرده بذلك من وافق و خالف

أبو المفضل محمد بن عبد اهللا بن حدثني : حدثني الشیخ أبو المرجی محمد بن علي بن أبي طالب البلدي، قال
س حدثني ھشام بن یون: حدثني محمد بن القاسم ابن زکریا المحاربي، قال: محمد بن المطلب الشیباني، قال

لو أن : الجھني، عن عبد اهللا بن عطاء المکي، عن أبي الطفیل، عن ابن عباس، قال حدثني أبو مالك: لي، قالالنھش
و حدثني القاضي أبو .سمت علی أھل األرض لوسعتھم خیراطالب علیه السالم قسابقة من سوابق علي بن أبي 

حدثني أبو عبد اهللا أحمد بن جعفر : إسحاق أسد بن إبراھیم بن کلیب السلمي الحراني، عن أبي جعفر، قال
ریرة حدثني خلف، عن أبي ھ: حدثني الحسین بن شبیب، قال: حدثني أحمد بن علي المروزي، قال: الجوھري، قال

و اهللا إني ألبغض علیا، فرفع ابن عمر : کنت جالسا عند عبد اهللا بن عمر فأتی نافع بن األزرق و قال: العبدي، قال
  .رجال سابقة من سوابقه خیر من الدنیا و ما فیھا -ویحك - أتبغض! أبغضك اهللا: رأسه فقال

   فصل
: ا کان منه علیه السالم عند الجھاد و مکافحة األضدادفي ذکر بعض سوابقه و مقاماته و ما له فیھا، و من تأثیراته مم

و . مبیته علی فراش رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله لیلة ھجرته، لما أجمع المشرکون علی الھجوم علیه لسفك دمه
  ذلك أن النبي صلی اهللا علیه و آله لما علم ذلك عنھم،

یلتحف ببردته و ینام علی فرشته لیظن من رآه من و عزم علی الھرب خفیة منھم، أمر علیا علیه السالم أن 
المشرکین أنه رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله، و ال یجدون في طلبه، فسارع إلی ما أمره، و بذل مھجته في طاعته، و 

: لو قد روى الثقات عن اإلمام الصادق علیه السالم، قا.ا ما ال یکاد تسمح األنفس بمثلهرضي أن یفدیه بنفسه، و ھذ
لما بات علي علیه السالم علی الفراش أوحی اهللا إلی ملکین من مالئکته، لم یکن في المالئکة أشد ائتالفا و «

ر کل واحد إني ممیت أحدکما، فاختارا أیکما یؤثر صاحبه بالبقاء؟ فتدافعا الموت بینھما، و آث: مؤاخاة منھما، فقال
أنتما عن عبدي الراضي بالموت، الذي بات علی فراش ابن عمه یقیه أین : فأوحی اهللا إلیھما..منھما البقاء لنفسه 

انزال  الردى بنفسه؟ أما إني قد علمت من سریرته أن تلف نفسه أحب إلیه من أن یؤخذ شعرة من شعر ابن عمه،
مبیته علی و في .أبي طالب، فأنت الحبیب المواسي ھنیئا لك یا ابن: ھنالك قالت المالئکة.»إلیه و اکآله إلی الصبح
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و قد میز الناس بین ما .رضات اهللا و اهللا رؤف بالعبادم و من الناس من یشري نفسه ابتغاء: الفراش أنزل اهللا سبحانه

کلفه إسماعیل علیه السالم، و قول إبراھیم علیه م من مبیته علی الفراش، و بین ماکلفه أمیر المؤمنین علیه السال
قال یا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء : و قول إسماعیل  ذبحك فانظر ما ذا ترىإني أرى في المنام أني أ: السالم

فوجدوا تکلیف أمیر المؤمنین علیه السالم أشق، و ما بلي به أعظم و أشد؛ ألن إسماعیل علیه   اهللا من الصابرین
مشرکین، و قد کان یجوز أن تحمل السالم سلم لھالك یناله بید أبیه، و أمیر المؤمنین سلم لھالك یناله بید أعدائه ال

کین، فبین أباه الرقة علی أن یراجع اهللا فیه، و أمیر المؤمنین علیه السالم لم یکن یطمع في رقة علیه من المشر
و إذا کان بالتکلیف یستحق عند اهللا تعالی المنازل العالیات، فأعظم التکلیف یستحق علیه ..التکلیفین فرق عظیم 

  .یما تکلیف فدیت به مھجة خیر األنام، و تمت الھجرة التي ھي سبب تنفیذ شریعة اإلسالمأعظم الثواب، ال س
   فصل

قواعد اإلسالم، و استقرت بثبوتھا شرایع ته فیھا جمیع العباد، و ثبتت بھافأما مقاماته في الجھاد التي قصر عن مساوا
ذکر منھا ما قارن قوال من أقوال النبي صلی اهللا علیه اهللا و األحکام، و ھي أظھر من أن یحتاج فیھا إلی بیان، و نحن ن

فمن .عند اهللا تعالی فوق جمیع األنامو آله تشھد بعظم موقع ما فعله أمیر المؤمنین علیه السالم، و أنه من المنزلة 
أبي  و قد انھزم سائر المسلمین، و لم یبق بین یدیه إال علي بن -و ھو یوم المھراس - ذلك ما کان منه یوم أحد

فاکفني : قال. نقضوا العھد و ولوا الدبر: یا علي، ما فعل الناس؟ فقال«: طالب علیه السالم، فرفع طرفه إلیه و قال
فحمل علیھم أمیر المؤمنین علیه السالم فکشفھم عنه، و قتل منھم جماعة، فلم تزل کتیبة » ھؤالء الذین قد قصدوني

ھم فیکفیه أمور» اکفني من ھؤالء«: و آله یقول ألمیر المؤمنین علیه السالم تأتي بعد کتیبة و رسول اهللا صلی اهللا علیه
لقد عجبت المالئکة و «: و قال جبرئیل علیه السالم لرسول اهللا صلی اهللا علیه و آله..حتی عجبت المالئکة من فعله 

منعه من ھذا و ھو مني و أنا و ما ی«: ، فقال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله»عجبنا من حسن مواساة علي لك بنفسه
: -و الناس یسمعون منه القول -ثم عال جبرئیل علیه السالم في الھواء و ھو یقول» و أنا منکما«: ، فقال جبرئیل»منه؟

و جاءنا في الحدیث إنه لما انکشفت عن النبي صلی اهللا علیه و آله .»ال ذو الفقار و ال فتی إال عليال سیف إ«
لو وضع إیمان الخالئق ! یا أبا الحسن«: ه بھذه النصرة الملمات، قال ألمیر المؤمنین علیه السالمالکربات، و زالت عن

و أعمالھم في کفة میزان، و وضع عملك یوم أحد في الکفة األخرى، لرجح عملك یوم أحد علی جمیع ما عمل 
من السماوات السبع، و أشرقت إلیك الخالئق، و إن اهللا تعالی باھی بك یوم أحد مالئکته المقربین، و رفع الحجب 

یغبطك به کل نبي و صدیق و الجنة و ما فیھا، و ابتھج بفعلك رب العالمین، و إن اهللا لیعوضك بذلك الیوم ما 
حدثنا به .ه السالم بفضل عظیم، و قدر خطیرو ھذا القول ال یحتاج إلی تفسیر، و ھو شاھد ألمیر المؤمنین علی.»شھید

حدثنا أبو محمد إبراھیم بن محمد المذاري الخیاط، : محمد بن شاذان القمي رضی اهللا عنه، قالالشیخ أبو الحسن 
حدثني علي بن رئاب، : ب، قالحدثني ابن محبو: حدثني أیوب بن نوح، قال: حدثني محمد بن جعفر، قال: قال
و في معناه .و ذکر الحدیثه،حدثني مالك بن عطیة، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علي بن الحسین، عن أبی:قال

کیف یقاس «: ما روي عن الحسن علیه السالم إنه خرج بعد وفاة أبیه علیھما السالم بیوم، فخطب الناس، فقال
حدثنا : رواه یحیی بن عبد الحمید الیماني قال.»ال یدرکه اآلخرون بعمل بعمل، وما سبقه األولون  -یعني أباه - رجل
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و من ذلك ما کان منه یوم األحزاب، من .ضمرة و ذکر الحدیث مقام له آخر عاصم بنشریك، عن أبي إسحاق، عن 

سبب ھزیمتھم، و کشف الغمة عن النبي صلی اهللا علیه و آله بصرفھم، و کفایته و جمیع المسلمین أمرھم، فقتل 
عد أن حاصروا عمرو بن عبد ود العامري، ب: رأسھم و علمھم الذي به اجتمعت کلمتھم، و علت صولتھم، و ھو

المدینة بضعا و عشرین لیلة، و خاف المسلمون بأسھم، و وجلت منھم نفوسھم، و نطق المنافقون بما في قلوبھم، و 
إذ جاؤکم من فوقکم و من : و في ذلك أنزل اهللا سبحانه.. إن لم ینجز اهللا لنا وعده و ال نصر رسوله و عبده : قالوا

ھنالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا * القلوب الحناجر و تظنون باهللا الظنونا أسفل منکم و إذ زاغت األبصار و بلغت
برز إلی المسلمین .وعدنا اهللا و رسوله إال غرورانافقون و الذین في قلوبھم مرض ماو إذ یقول الم* زلزاال شدیدا

ی اهللا علیه و آله لمن فقال النبي صل. عمرو، فاقتحم علی الناس الخندق، و دعا إلی البراز، فلم یجسر علیه أحد
فلم یکن في الناس من أقدم علی ھذا المقام غیر أمیر » أیکم یبرز إلی عمرو و أضمن له علی اهللا الجنة؟«: حوله

المؤمنین علیه السالم فبرز إلیه، فأھلکه اهللا علی یدیه، فحین رأت األحزاب قتله، انھزمت عن آخرھا، و کفی اهللا 
و رد اهللا الذین کفروا بغیظھم لم ینالوا خیرا و : لسالم أمرھا، و في ذلك أنزل اهللا تعالیتعالی بأمیر المؤمنین علیه ا

ما شبھت : و جاء في الحدیث عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال.قویا عزیزا و کان اهللا  بعلي  ؤمنین القتالکفی اهللا الم
روي أن األحزاب لما انھزموا، افترقوا سبعین فرقة، قد  و.أخبر اهللا من قصة داود و جالوت عمرا إال کما]  علي[قتل 

ثل و خیل لکل أن یکون خوفا، م: أحدھما: و ھذا یحتمل وجھین.ي طالبرقة ترى وراءھا علي بن أبکانت کل ف
أن المالئکة الذین تبعوھم کانوا علی صورته و قد اعتمد علی ھذا الوجه أحد الشیوخ : و اآلخر..فریق أنه وراءھا 

برز «: عمرو، و أنه علیه السالم قال لی اهللا علیه و آله لما برز إلیکتابه، فأتی المحفوظ من قول رسول اهللا صفي 
، فعدل به إیمان کل مؤمن، کما عدل بشرك عمرو شرك کل مشرك، و ظاھر ھذا القول »اإلیمان کله إلی الشرك کله

منه إال النبي صلی اهللا علیه و آله؛ لإلجماع؛ و ألن مع سالمته من لفظ االستثناء عام شامل، و عمومه ال یخرج 
برسول المفضل ال یدخل في جملة من فضل، و ھذا یقتضي أن أمیر المؤمنین علیه السالم یقوم مقام کل من آمن 

حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراھیم  .بذلك أعداؤه و سخر لنقله أضدادهو قد اعتراه .اهللا صلی اهللا علیه و آله
بو حفص عمرو بن علي العتکي، أخبرني أ: السلمي من طریق العامة بمدینة الرملة سنة عشر و أربعمائة، قال

حدثني محمد بن تسنیم أبو :کریا بن یحیی الشجري بدمشق، قالحدثني ز: حدثني سعید بن محمد الحافظ، قال:قال
مر بن الخطاب، عن جده، عن ع ن مصقلة عن أبیه،إبراھیم، عن رقبة ب حدثنا جعفر بن محمد، عن: ق، قالطاھر الورا

مان علي في لو أن السماوات و األرض وضعتا في کفة و وضع إی«: سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله، یقول:قال
مقام آخر له، و من ذلك خیبر، و قد رجع عنھا من أنفذھم النبي صلی اهللا علیه و آله، و قتل .»کفة لرجح إیمان علي

کان الفتح علی یدیه، و قتل  -صلی اهللا علیه - لمسلمین من قتل، و انھزم من انھزم، فلما أنفذ أمیر المؤمنینمن ا
و المحفوظ عن .ب الذي تحیر لقلعه أولو األلبابعلی یده بقلع البالحصن، و أظھر اهللا سبحانه المعجزمرحبا، و فتح ا

لو ال أن یقول فیك من أمتي ما قالت النصارى في المسیح بن «: رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله لما قام ذلك المقام
مریم، لقلت الیوم فیك مقاال ال تمر بمإل من الناس إال أخذوا التراب من تحت قدمیك و من فضل طھورك یستشفوا 

ل و ھذا ید.الحدیث بطوله، مما تضمنه من کریم منزلته و خطیر محله» به، و لکن حسبك أن تکون مني و أنا منك
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علی أن لعلي علیه السالم فضال ال تقتضي المصلحة أن ینطق بکنھه النبي صلی اهللا علیه و آله و إنما یخبر ببعضه، و 

حدثنا بھذا الخبر من طریق العامة القاضي أبو الحسن أسد بن إبراھیم الحراني،عن أبي .ما ذاك إال لتفاوت عظیمة
وفي، عن عبادة األسدي، عن کادح العائد، عن عبد اهللا بن جعفر العتکي، عن سعید الحافظ، عن أبي حصین الک

و مما یشھد بأن ألمیر المؤمنین  فصل.لھیعة، عن عبد الرحمن بن زیاد، عن مسلم بن بشار، عن جابر، و ذکر الحدیث
بن حدثنا ا: علیه السالم مناقب ال تحصی ما حدثنا به الشیخ أبو الحسن محمد بن شاذان القمي رضی اهللا عنه، قال

حدثنا یوسف ابن : بن بھرام، قال] بن محمد[حدثنا الحسن : حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، قال: زکریا، قال
لو «: قال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله: عن مجاھد، عن ابن عباس،قال]  عن لیث[حدثنا جریر : موسی القطان، قال

  .»اإلنس کتاب، ما أحصروا فضائل علي بن أبي طالبأن الغیاض أقالم، و البحر مداد، و الجن حساب، و 
  فصل آخر

و  -من االحتجاج في فضل أمیر المؤمنین علیه السالم علی جمیع األنام سوى سیدنا رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله
فإنھم  -کثرھم اهللا تعالی -الدلیل علی أن إجماع الطائفة الذین ھم علماء الشیعة اإلمامیة -ھو ال حق باالعتبار

مجمعون علی أن أمیر المؤمنین علیه السالم أفضل العالم سوى رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله، و ھذا دلیل مبني 
الدلیل الذي کان یعتقده الشریف ] ھو[و ھذا .مسطور في کتب اإلمامیة علی أن إجماعھا حجة، و بیان ذلك

ال خالف بین اإلمامیة في فضل : إلي کتابه بذلك فقال في الجواب عن ھذه المسألة، ورد -نضر اهللا وجھه - المرتضی
علی جمیع من تقدم، و إجماعھا حجة یوجب العلم؛ ألن اإلمام المعصوم قائم  -صلوات اهللا علیه - أمیر المؤمنین

و کان رحمه اهللا یختار ھذه الطریقة من األدلة، و ھي مبنیة علی ما .فیھا و قائل في جمیع ما أجمعت علیه بقولھا
رناه، من أن إجماع الطائفة حجة، و ال معتبر بدفع أصاغر الشیعة و من أنس منھم بکالم المعتزلة فضل أمیر ذک

المؤمنین علیه السالم علی سائر األنام سوى رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله؛ ألن المعول في اإلجماع علی قول 
و في بعض ما أوردناه کفایة من ھذا الطریق . ة منھماإلمامیة مختص بمذھبھم دون العامة و من شك بمخالطة المعتزل

باب الکالم علی الشبھة المعترضة للمخالف في ھذه .في إثبات الحجة علی صحة ما ذھبنا إلیه في ھذه المسألة
قد ثبت فضل األنبیاء علیھم السالم، و أمیر المؤمنین علیه السالم لیس بنبي، فکیف یفضل من : المسألةقال المخالف

و الجواب علی أن استحالة فضل من لیس بنبي علی من ھو نبي غیر معلومة .نبي نبیا؟ فإن العقول تنفي ھذالیس ب
ضرورة، و لیس ببعید فضل من لیس بنبي علی من ھو نبي في العقل إذا لم یجمعھما زمان، و إذا اجتمعا أیضا و لم 

ثم إن مخالفنا في ھذه المسألة بما اعترضه .لیلیکن الفاضل رعیة للمفضول، و معرفة الحق في ذلك موقوفة علی الد
و ]  علی ذلك! [لم اعتمدت؟: فإن کان ناصبیا معتزلیا قیل له:من ھذه الشبھة ال یخلو إما أن یکون ناصبیا، أو شیعیا

الفاضل رعیة للنبي، و  من شیوخك من یذھب إلی أن فضل من لیس بنبي علی من ھو نبي غیر مستحیل إذا لم یکن
العالم الذي سأله علیه السالم نبي مرسل من أولي العزم من الرسل، و لم یثبت أن ذلك العالم ] أعلمیة[لذلك صح 

و ھو شیخ البغدادیین  - و قد قال أبو القاسم عبد اهللا بن أحمد البلخي..نبي، لکنه لم یکن لموسی علیه السالم رعیة 
إنه قد یجوز أن : ات في باب الکالم في إمامة المفضولفي کتابه الذي نعته بعیون المسائل و الجواب -من المعتزلة

و قال عبد الجبار بن .یکون في بعض أزمنة رجالن، أحدھما أفضل من اآلخر، فینبئ اهللا تعالی المفضول دون الفاضل
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المغني، في کالمه في : في کتابه الذي و سمه ب - و ھو رئیس البصریین من المعتزلة و قاضیھم - أحمد الھمذاني

إن الرسول یجوز أن یکون مفضوال، و أن یکون مساویا لغیره في الفضل، و إنما یرجع : و من قولنا: امة، قالاإلم
الکالم إلی السمع في أنه یکون أفضل بعد أن یصیر رسوال، و لو ال السمع کنا نجوز أن ال یکون ھو األفضل، و أن 

ي عقله أن یفضل من لیس بنبي علی من ھو نبي ھذا نص کالمه، فلم یستحل ف.یکون في أمته من یساویه في ذلك
فلیس لمعتزلي أن یعجب من تفضیلنا أمیر المؤمنین علیه السالم علی . مرسل، مع کون الفاضل رعیة للنبي المفضول

أ ال اطلعت : و إن کان صاحب الشبھة ناصبیا حشویا قیل له.أنبیاء کثیرة لم یعاصرھم و ال کان في زمان أحد منھم
ه شیوخك من فضائل أئمتك و تأملت ما ذکروه من ذلك کنت ترجع عن االعتماد علی شبھتك و لو علی ما سطر

أبو بکر و عمر سیدا کھول أھل الجنة، مع علمھم أن الجنة فیھا : لم یکن إال دعواھم أن النبي صلی اهللا علیه و آله قال
ففضلوھما ھؤالء  - وات اهللا علیھم أجمعینصل - آدم و نوح و إبراھیم و موسی و عیسی و سیدنا محمد خاتم النبیین

إنه لم یکن من الرسل المصطفین : ھذا مع قولھم.علی جمیع األفاضل من النبیین - و ھما غیر نبیین -بھذا القول
األخیار و أولي العزم من المفضلین إال من ارتکب في حال نبوته ذنبا و احتقب إثما، فمنھم من شك في قدرة اهللا 

ن کذب متعمدا، و منھم من ھم بالزنا، و منھم من قتل نفسا ظلما، و منھم من ھوى امرأة رجل، تعالی، و منھم م
ثم .فتسبب في قتله حتی أخذھا منه،و یقولون في سیدنا رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله أقواال تقشعر منھا الجلود

واحش، مبرءون من سائر الزالت، و من یعتقدون مع ھذا في أبي بکر و عمر و عثمان أنھم قد طھروا منزھون عن الف
علی الخیرة من األنبیاء الذین  - باالعتقاد القبیح - و یرفعون منازلھم. نسب إلیھم شیئا فقد خرج من دین اإلسالم

إن بین عیني عمر ملکا یسدده و : اصطفاھم اهللا تعالی علی الورى، حتی أنھم یروون عن النبي علیه السالم أنه قال
ثم یعتقدون أن النبي علیه السالم تال القرآن فألقی الشیطان ما زاده في تالوته، .لکا ینطق علی لسانهو إن م.. یقیه 

بأمیر المؤمنین رعیة له و  فلیس یحسن منھم أن یستعظموا قولنا في أمیر المؤمنین علیه السالم و فضله علی من لیس
و إن کان المخالف . علیه و آله، و عمر أحد رعیتهال في وقته، و ھم یفضلون عمر بھذه الدعوى علی النبي صلی اهللا

إن المعروف من قول من خالف منکم ھو أن علیا علیه السالم : من أصاغر الشیعة المائلین فیھا لعلماء الطائفة قیل له
 أ لستم. لکنه یفضل علی من سواھم من األنبیاء علیھم السالم - صلوات اهللا علیھم - ال یفضل ألحد من أولي العزم

القائلین بأن أمیر المؤمنین أفضل األوصیاء، و معکم بذلك أخبار مرویة من طریق الخاصة و العامة جمیعا؟ فتعلقکم 
صلوات اهللا  - بھذه الشبھة لیس له معنی، و قد علم أن وصي آدم شیث، و شیث نبي، و إن وصي إبراھیم إسماعیل

م و یوشع نبي، و إن وصي داوود سلیمان، و سلیمان و إسماعیل نبي، و إن وصي موسی یوشع علیھما السال - علیه
و إذا کان بإقرارکم أن أمیر المؤمنین علیه السالم أفضل األوصیاء، فقد فضل علی ھؤالء األنبیاء علیھم السالم؛ . نبي

من تفضیل  ثم إنه قد اشتھر بین العلماء، من جملة األنبیاء علیھم السالم دانیال و شعیاء و إرمیا،فیمتنع.ألنھم أوصیاء
و کان من جملة األنبیاء خالد بن سنان و عاشت ابنته حتی أتت النبي علیه !أمیر المؤمنین علیه السالم علی ھؤالء؟

أ فترى إنه ..» ھذه بنت خالد بن سنان نبي ضیعه قومه«: السالم، فرحب بھا و أکرمھا و سألھا عن حالھا و قال للناس
ثم إن النبوة .لیه السالم علی خالد علیه السالم ھذا؟ ما أظن شیعیا ینکرهمن المنکر عندکم فضل أمیر المؤمنین ع

و إذا کان غیر مھموز، فھو ..و األنبیاء ھم الذین ینبئون عن اهللا تعالی . اسم، إذا کان مھموزا فھو مشتق من اإلنباء
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و لو نزلنا ھذا االسم علی کل من .. ق الرفعة، فاألنبیاء ھم الذین رفع اهللا منازلھم علی الخل]  النباوة، بمعنی[مشتق من 

أنبیاء؛ ألنھم ینبئون رعایاھم عن اهللا تعالی، و قد رفع  -صلوات اهللا علیھم - یستحق معناه في الحالین لسمینا األئمة
و قد أجمع المسلمون علی أن نبینا صلی اهللا علیه و آله ..اهللا منازلھم علی الخلق، لکن الشریعة منعت من ھذا 

المصطفی، حتی أنھم ال یقولون إبراھیم المصطفی، و ال موسی المصطفی، کما یقولون : ب -ن من سواهدو -منعوت
الکلیم؛ ألن اهللا تعالی کلمه بغیر واسطة، و ال : و ینعتون موسی ب.محمد المصطفی و إن کان کل منھم مصطفی

و ھذا نظیر قول الشیعة .یلة المعراج بغیر واسطةینعتون نبینا محمدا صلی اهللا علیه و آله بالکلیم و قد کلمه اهللا تعالی ل
و ینعتون ..أمیر المؤمنین و إن کان کل إمام أمیر المؤمنین :ب -دون ما سواه -أن علیا علیه السالم منعوت: اإلمامیة

فأما ظنھم أن النبوة اسم لمن أتی بشرع مبتدأ، فلیس .الصادق و کل إمام صادق مثل ذلك: جعفر بن محمد ب
ن ذوي الشرائع محصورون، و لیس جمیع األنبیاء محصورین، و لم یکن لکل واحد من إسماعیل و بصحیح؛ أل

إسحاق و یعقوب و یوسف علیھم السالم شرع، و إنما کانوا علی شریعة إبراھیم علیه السالم، و منفذین لھا في 
منفذین شریعة موسی علیه السالم، و  األنام، و کذلك األنبیاء موسی و عیسی و من جاء بعدھم من األنبیاء إنما کانوا

  .حافظین لھا، و حججا علی أھلھا في معنی أسماء أئمتنا علیھم السالم، إال أنھم سموا أنبیاء و لم تسم بذلك أئمتنا
  فصل آخر

إن األنبیاء علیھم السالم یوحی إلیھم و علیا علیه السالم ال : و قد اعترضت الشبھة للمخالف من وجه آخر فقال
و الجواب عن ھذا أنه غیر معلوم في کل نبي أنه  إلیه، فکیف یفضل علی أحد األنبیاء الذین یوحی إلیھم؟یوحی 

کان یوحی إلیه، بل قد یجوز أن یکون من األنبیاء الذین لیسوا بأصحاب الشرائع من کان یلھم إلھاما، أو یرى مناما، 
و لیس بھذا الوحي أن تفضل   خفت علیه فألقیه في الیم أن أرضعیه فإذا: و قد أوحی اهللا إلی أم موسی علیه السالم

إن أم موسی أفضل من عائشة أم المؤمنین لصعب ذلك : و لو قیل ألحد الناصبة.. علی أمیر المؤمنین علیه السالم 
 إن أم موسی أفضل: علیه، و لم یلتفت إلیه، و کذلك لو قیل ألحد الشیعة ممن یخالفنا في ھذه المسألة من األصاغر

لم یقبل ذا، و لم یصغ إلیه، و في ھذا القدر کفایة في إماطة ھذه الشبھة عمن  - صلی اهللا علیھا - من فاطمة البتول
في ھذه  -أطال اهللا بقاء سیدنا الشریف الجلیل نقیب الطالبیین و أدام له العلو و التمکین - قد أوردت .کان ذا بصیرة

ا تیسر بما فیه کفایة لمن تصور، و أتممت الحجة علی من ناصب الرسالة في فضل أمیر المؤمنین علیه السالم م
صدق، و إن جاز لي فقد سبق، و الحمد هللا  - حرسه اهللا - فأنکر، و أوضحت الحجة لمن سعی فقصر، فإن افتخر

  .وحده
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